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Interview Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit

Natuurlijk helpen ze hun neefje op school
Negen van de tien
allochtone studenten
helpen jongere kinderen
bij hun huiswerk. Ze
weten hoe ze zelf hebben
moeten ploeteren.
Door onze redacteur
Sheila Kamerman
Amsterdam. Negen van de tien Marokkaanse en Turkse studenten helpen vaak broertjes, zusjes, neefjes,
nichtjes, of buurjongetjes om zo
goed mogelijk te presteren op
school. Vier op de tien zetten zich in
als huiswerkbegeleider of mentor veel meer dan autochtone studenten.
Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Pathways to
Success van Maurice Crul, hoogleraar
onderwijs en diversiteit aan de Vrije
Universiteit, en onderzoekers Ismintha Waldring en Sara Rezaï van
de Erasmus Universiteit.

‘Kadaver wolf voor de
grap neergelegd’
Amsterdam. Jagersorganisatie
Faunabeheer Flevoland denkt
niet dat de dode wolf die vorige
week bij Luttelgeest werd gevonden de eerste wilde wolf in anderhalve eeuw in Nederland is. Het
kadaver zou er ook bij wijze van
grap kunnen zijn neergelegd.
Faunabeheer vindt het verdacht
dat de wolf beverresten in zijn
maag had, terwijl bevers bij Luttelgeest niet zouden voorkomen.
Kenners wijzen erop dat een wolf
70 kilometer per nacht kan afleggen en dus wel bevers kan zijn tegengekomen. (N RC)

Maurice Crul
Onderwijssocioloog
Maurice Crul is
hoogleraar aan
de Erasmus
Universiteit en
aan de Vrije
Universiteit
Amsterdam. Hij
coördineert een groot Europees onderzoek naar kinderen
van gastarbeiders, de ‘tweede
generatie’.

Waarom helpen de studenten zo
vaak jonge kinderen?
Crul: „Omdat ze zelf veel hindernissen hebben moeten nemen. Het gaat
om de eerste lichting hoogopgeleiden van de tweede generatie. Kinderen van gastarbeiders, zeg maar.
Vrijwel nooit kregen zij op de basis-

school een vwo-advies, ook niet als
ze slim genoeg waren. Hun weg
naar hogeschool of universiteit
loopt vaak via het vmbo, mbo. Vaak
hebben hun ouders er nauwelijks
een idee van welke opleiding hun
zoon of dochter precies doet. Het
zijn allochtone yuppen, met een
missie. Daarnaast is er sprake van
een zekere sociale druk. Zo van: hij
heeft gestudeerd, hij zal het wel weten.”
Waarmee helpen ze de kinderen?
„Met het schoolwerk. Maar ze gaan
ook mee naar school als dat nodig is,
ze adviseren de ouders, spreken met
de leraren. Vier op de tien hoger opgeleiden doen mee aan projecten die
de volgende generatie vooruit moeten helpen. Dat varieert van huiswerkbegeleiding en mentorschap
tot een soort ‘rolmodellenproject’.
Dat vinden ze zelf erg belangrijk.
Autochtone studenten zijn individualistischer, meer met zichzelf bezig.”
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Oproep aan dominees:
adviseer inenting
Amsterdam. Predikanten moeten gelovigen duidelijk maken
dat vaccineren niet tegen de wil
van God is. Daartoe riepen
oud-minister Els Borst (D66) en
VVD-senator Heleen Dupuis vandaag op in het Algemeen Dagblad.
Sinds begin mei heerst in de Biblebelt een mazelenepidemie.
Deze week zijn er 91 nieuwe gevallen geregistreerd. (Novum)

Raamprostitutie in
Utrecht definitief weg
Utrecht. De seksboten aan het
Utrechtse Zandpad en de prostitutieramen in het centrum moeten op 25 juli definitief sluiten.
Dit maakte de gemeente gisteren
bekend. De sluiting maakt een
voorlopig einde aan decennia
raamprostitutie in de stad. (NRC)
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Schuld ziekenhuis
hoger dan verwacht
Amsterdam. De schuld van het
voormalige Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse is opgelopen tot 42,5 miljoen euro. Dit
blijkt uit een rapportage van de
curatoren, meldde de NOS. Kort
na het faillissement werd de
schuld nog op zo’n 30 miljoen euro geschat. (NRC)

Willem Holleeder
weer vrijgelaten
Haarlem. Willem Holleeder is
weer vrij. Hij wordt verdacht van
betrokkenheid bij afpersing. De
rechtbank in Haarlem schorste
zijn voorlopige hechtenis. (N RC)
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Hoe doen deze jongeren het op
de arbeidsmarkt?
„Goed, zo blijkt uit eerder Europees
onderzoek. Als je op eigen kracht
zo’n onderwijscarrière volbrengt,
dan zegt dat wat over je karakter.
Dan ben je een doorzetter, een volhouder. Kenmerkend voor deze
groep is dat ze zich onder geen beding in een slachtofferrol laten
drukken. Ze ervaren soms discriminatie, maar ze vinden dat je dan
maar wat harder moet knokken. Het
duurt, vergeleken met autochtone
afgestudeerden, iets langer voor ze
een baan hebben. Maar het lukt wel.
Hebben ze een baan, dan groeien ze
vrij snel door. Tenminste, vóór de
economische crisis.”
En nu?
„Nu komen deze afgestudeerden
veel minder makkelijk aan de slag.
Dat geldt ook voor autochtonen
maar veel sterker voor hen. De werkloosheid onder allochtone hoogop-

geleide jongeren is drie keer zo hoog
als onder autochtone. Allochtone
jongeren missen een netwerk dat
toegang biedt tot hooggeschoold
werk. Zelf hebben ze dus, ondanks
hun goede opleiding, ook hulp nodig: bij het vinden van een baan.
Daarnaast zouden ze, als ze een baan
hebben, meer gecoacht moeten worden zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot leidinggevende.”
Gebeurt dat ook?
„Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
dat ons onderzoek mede betaalde,
wil samen met de Sociaal-Economische Raad coachingsprojecten opzetten. Het is belangrijk dat er niet
alleen aandacht is voor laag-, maar
ook voor hoogopgeleide allochtone
jongeren. Want als zij het niet redden op de arbeidsmarkt, of ver onder hun niveau werken, is dat een
slecht signaal voor die broertjes,
neefjes en buurmeisjes die ze juist
zo graag omhoog wilden trekken.”

Geen nieuw stadion
in R’dam, wel park
Door onze correspondent
Rotterdam. Rotterdam krijgt
voorlopig geen nieuw voetbalstadion. Maar het park dat om het stadion
heen zou worden aangelegd, komt er
wel. Dat heeft de gemeenteraad besloten.
Het Rotterdamse stadsbestuur
trok zijn voorstel voor een nieuw
Feyenoordstadion gisteren in, nadat
duidelijk werd dat er geen raadsmeerderheid is. De partijen willen
niet dat de gemeente garant staat
voor 165 miljoen euro. Volgens hen is
er te weinig draagvlak onder Rotterdammers voor een nieuwe Kuip; ook
zou het financiële risico te groot zijn.
De gemeente trekt wel 54 miljoen
euro uit om een sportpark te bouwen
dat om het nieuwe stadion heen
komt te liggen. In het park zijn diverse sportvelden gepland, een atletiekbaan en een hal voor vechtsporten.
Ook komt het jeugdcomplex van
Feyenoord in het park.
Nu de nieuwe Kuip niet doorgaat,
zal Feyenoord opnieuw moeten bekijken wat het met zijn stadion wil.
De 75 jaar oude Kuip is toe aan vernieuwing. De algemeen directeur
van Feyenoord, Eric Gudde, reageerde teleurgesteld. „Dit voelt als een ne-

derlaag”, zei hij gisteren tegen RTV
Rijnmond. „We kunnen in het huidige stadion niet verder. Dan houd je de
vierde of vijfde begroting van Nederland. Zo blijf je structureel achter de
feiten aanlopen”. Gudde noch stadiondirecteur Jan van Merwijk is van
plan op te stappen. „In de sport is
weglopen het stomste wat je kunt
doen”, aldus Gudde.
De KNVB zegt het „jammer” te
vinden dat de plannen van Feyenoord zijn gestrand. De voetbalbond
wil wedstrijden van Oranje in verschillende steden laten spelen, maar
nu vindt de bond alleen de Amsterdam Arena en het PSV-stadion in
Eindhoven geschikt.
Op straat reageerden de meeste
Rotterdammers opgelucht. „Een
nieuw stadion vind ik niks. De Kuip
hoort bij Zuid”, zegt de 72-jarige mevrouw Van Beek. Volgens Johan Harsing (68) heeft de gemeenteraad een
„verstandig” besluit genomen. De
nieuwe Kuip was alleen bedoeld voor
„bobo’s”, zegt hij. „Van die mensen
die komen eten, drinken en feestjes
vieren.” De Rotterdamse Monique
Engelbracht (36) vindt het wel tijd dat
er een besluit wordt genomen over de
Kuip. „Ik ben dat geharrewar zat.”

Die zwembaden in Utrecht
kunnen best wat kouder
Door onze correspondent
Utrecht. Het badwater een paar
graden kouder. Met dit plan wil
de PvdA in Utrecht de gemeentelijke zwembaden uit de financiële zorgen halen. B en W willen
twee van de vier baden in de stad
vanaf 2014 ’s zomers sluiten.
De PvdA ziet een alternatief en
wijst op in de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate. Die verlaagde de
waterwarmte van 26 naar 25 graden. Dat drukte de stookkosten
met 15.000 euro.
In Utrecht kan de besparing
volgens de PvdA veel hoger uitvallen. Het water in de Utrechtse
recreatiezwembaden is rond de
30 graden. Raadslid Gadiza Bouazani vraagt zich af waarom
zwemwater in Utrecht vijf graden warmer moet zijn dan in Zelzate: „Stel dat we met een kleine

temperatuurverlaging de twee
baden open kunnen houden, dan
moeten we dat doen. Het draagt
bovendien bij aan de duurzaamheidsambities van dit college.”
De temperatuur van de ruim
1.500 Nederlandse recreatiebassins is gemiddeld 28 graden. Bijna 70 procent ervan heeft een
temperatuur tussen 26 en 33 graden, aldus de Zwemmonitor 2012
van het Mulier Instituut. Hieruit
blijkt verder dat sluiting dreigt
voor 12 procent van de Nederlandse zwembaden, vooral door
gemeentelijke bezuinigingen.
Overigens is het Nederlandse
zwembad niet warmer dan het
Belgische. Volgens het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid ligt de gemiddelde
watertemperatuur in Belgische
baden „rond de dertig graden”.

