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Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)  
 

Mobiliteit en educatie van migrantenjongeren 

Steeds meer jongeren wereldwijd migreren, waarbij ze van het ene naar het andere land 
verhuizen. Dit betekent dat steeds meer jongeren ‘mobiliteit’ – fysieke verplaatsing tussen 
twee geografische locaties – ervaren. Onder de definitie van ‘mobiliteit’ valt het migreren 
naar een ander land, maar ook eventuele mobiliteit die plaats vindt alvorens en na migratie. 
Zo zijn migrantenjongeren mobiel tussen het land van herkomst en het land waar zij 
gevestigd zijn omdat ze (tijdelijk) terugkeren voor studie, religieuze feestelijkheden, 
begrafenissen, familiebezoek of wanneer ze een stage regelen in hun land van herkomst. 
De literatuur wijst uit dat jongeren in West-Afrika, zeker wanneer zij onderdeel zijn van een 
huishouden waaruit mensen zijn gemigreerd, een redelijke kans maken om ook mobiel te 
zijn binnen hun land alvorens buiten landsgrenzen te migreren. Ze circuleren dan tussen 
verschillende sociale ouders die zorg voor hen dragen. Dit zijn veelal huishoudens waar 
een collectief van volwassen gezamenlijk zorg draagt voor kinderen. 

We weten weinig over hoe al deze vormen van mobiliteit met elkaar samenhangen 
en hoe mobiliteit jongeren beïnvloedt, terwijl ideeën over mobiliteit tot controversiële 
maatschappelijke discussies kunnen leiden. Met name wanneer het de educatie van 
migrantenjongeren betreft, blijken velen van mening dat mobiliteit onwenselijk is. Het 
Verdrag van de Rechten van het Kind, ondertekent door 196 landen in de wereld – een 
unicum – behelst verschillende artikelen over educatie en mobiliteit. Kinderen en jongeren 
hebben recht op onderwijs (artikel 28). Wanneer kinderen van één of beide ouders 
gescheiden zijn door landsgrenzen, bijvoorbeeld omdat ouders of het kind zelf zijn 
gemigreerd, hebben kinderen het recht om regelmatig en op persoonlijke basis contact te 
onderhouden met hun ouders (artikel 10). Het Verdrag geeft aan dat Staten dit moeten 
faciliteren. Kinderen hebben daarmee recht op mobiliteit. In sommige regio’s in de wereld 
is dit recht tot mobiliteit verankerd in verdragen over vrijheid in verkeer van personen en 
goederen, zoals het Schengen Akkoord in Europa en de ECOWAS regio in West-Afrika. 
Echter, is het recht op educatie en mobiliteit in de praktijk wel verenigbaar in het leven van 
migrantenjongeren?  

Om dit te onderzoeken stelde dit proefschrift de volgende onderzoeksvraag: Hoe 
vormen de mobiliteitstrajecten van Ghanese jongeren hun educatieve ervaringen? Hiermee 
werd de relatie tussen ‘mobiliteitstrajecten’ en de ‘educatieve ervaringen’ onder de loep 
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genomen, nadrukkelijk vanuit het perspectief van jongeren zelf. Mobiliteitstrajecten zijn de 
patronen die ontstaan door fysieke verplaatsing van jongeren door tijd en tussen 
verschillende geografische locaties. Dit proefschrift heeft zich beperkt tot verplaatsing 
binnen en tussen Ghana en Nederland, en in enkele gevallen andere landen. Door de 
fysieke verplaatsing van jongeren, en de eventuele mobiliteitstrajecten van familieleden, 
ontstaan frequent veranderende familieconstellaties. De ‘mobiliteitstrajecten’ brengen, 
simpel gezegd, in kaart welke route jongeren hebben afgelegd, en met wie zij waar en op 
welk moment in hun leven samenwoonden.  

 De ‘educatieve ervaringen’ refereren naar de formele en informele educatieve 
ervaringen van Ghanese jongeren. Formele educatie is het onderwijs genoten in een 
institutionele context zoals school. Mensen leren echter ook vaardigheden die minder 
makkelijk toetsbaar zijn, en die veelal buiten de schoolcontext opgedaan worden door 
informele leerprocessen. Denk hierbij aan het beheersen van cultureel-sensitieve 
repertoires, zoals de gepaste omgang met senioriteit, of het vermogen om te ‘switchen’, 
tussen verschillende contexten door middel van aanpassingsvermogen. Deze ‘stilzwijgende 
kennis’ en vaardigheden werden in dit proefschrift bekeken vanuit de visie en percepties 
van de jongeren zelf. 

 

Typologie van trajecten en het belang van concepten 

Allereerst werd in hoofdstuk 4 de diversiteit aan mobiliteitspatronen in kaart gebracht. 
Ghanese jongeren bleken namelijk zeer verschillende patronen uit te stippelen in en tussen 
Ghana en Nederland. Op basis van de empirische data droegen we een typologie aan die 
verschillende ‘typen’ trajecten onderscheidt. We identificeerden verschillende type 
trajecten: 1) enkelvoudige internationale mobiliteit, 2) multipele internationale mobiliteit, 3) 
multipele nationale mobiliteit, 4) multipele nationale en internationale mobiliteit. Elk type 
onderscheidt zich op basis van de kruising tussen twee criteria. De noemers ‘nationaal’ en 
‘internationaal’ refereren naar de geografische ruimte waar mobiliteit zich voordeed; ofwel 
binnen de landsgrenzen van het land van herkomst (nationaal), in dit geval Ghana, ofwel 
tussen verschillende landen (internationaal), in dit geval tussen Ghana en Nederland. De 
noemers ‘enkelvoudig’ en ‘multipel’ differentiëren de mobiliteitsfrequentie. ‘Enkelvoudig’ 
geeft aan dat er niet meer dan één beweging heeft plaatsgevonden, en ‘multipele’ indiceert 
dat er meerdere bewegingen tussen verschillende locaties hebben plaatsgevonden. Het 
voordeel van deze typologie is dat er recht gedaan kan worden aan de empirische 
diversiteit en complexiteit van mobiliteitstrajecten waarin jongeren engageren. Tegelijkertijd 
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blijft het mogelijk om systematische analyses uit te voeren, omdat er een zekere mate van 
vergelijkbaarheid gewaarborgd blijft.  

Door middel van de typologie problematiseerde ik in hoofdstuk 4 tevens het gebruik 
van conventionele concepten die doorgaans veelvuldig worden toegepast in onderzoek 
naar migrantenjongeren. Concepten zoals ‘immigranten’, ‘eerste’, ‘tweede’, en soms zelfs 
‘derde’ generatie, categoriseren jongeren op basis van de eerst ondernomen internationale 
verplaatsing, ofwel de migratie, of zelfs op basis van de eerste verplaatsing die hun ouders 
of grootouders op internationaal niveau hebben ondernomen. Door andere vormen van 
mobiliteit geheel buiten beschouwing te laten versimpelen dergelijke concepten de 
daadwerkelijke trajecten die jongeren afleggen. Deze conceptuele reductie zorgt ervoor 
kunnen dan de impact van migratie en daaraan verbonden mobiliteit niet goed inschatten. 
Ook suggereert de nadruk op de eerste internationale verplaatsing dat eerder of later 
ondernomen mobiliteit minder impact heeft, en wordt er een scherpe analytische scheiding 
gemaakt tussen ‘nationale’ en ‘internationale’ mobiliteit terwijl deze juist vaak met elkaar 
zijn verbonden.  

De typologie, daarentegen, genereert de mogelijkheid om de individuele patronen 
van jongeren in hun totaliteit in kaart te brengen met behoud van context-gebonden en 
situationele eigenschappen, zoals met wie jongeren op welk moment in hun leven 
samenwonen. Daarmee kunnen we analyses nauwkeuriger uitvoeren die beter kunnen 
inschatten hoe migratie en mobiliteit jongeren beïnvloedt. Zo is het denkbaar dat migratie 
naar een ander land een andere impact heeft op een jongere die hieraan voorafgaand al 
in zekere mate bekend is met mobiliteit door circulatie tussen verschillende familieleden, 
dan op een jongere voor wie dit de allereerste keer is.  

 

Vorming van educatieve veerkracht door mobiliteit 

In hoofdstuk 5 en 6 onderzocht ik beiden twee ‘vormingsmechanismen’ die de relatie tussen 
mobiliteitstrajecten en educatieve ervaringen op verschillende niveaus beïnvloeden. Het 
eerste mechanisme dat werd onderzocht was de vorming van educatieve veerkracht door 
middel van mobiliteit. Deze veerkracht is cruciaal in een educatieve context waarin jongeren 
met een migratieachtergrond met verschillende obstakels worden geconfronteerd. Het 
geeft hen de moed en het doorzettingsvermogen om, ondanks de tegenslagen die ze te 
verwerken krijgen, niet op te geven. 

 In hoofdstuk 5 staan twee jongemannen centraal: Harley en Ebenezer. De analyses 
in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de data verzameld onder alle jongeren die hebben 
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meegedaan aan dit onderzoek, maar deze twee jongens gaven mij de mogelijkheid de 
vormingsmechanismen van mobiliteit treffend te illustreren. Beide jonge mannen kwamen 
van vergelijkbare sociaal-economische achtergronden en gezinssituaties, zaten op dezelfde 
school en kregen vergelijkbare negatieve obstakels en ervaringen op hun Nederlandse 
school te verduren. Echter, ze vertoonden vrij verschillende maten van educatieve 
veerkracht. De overeenkomstige sociaal-economische positie, dezelfde school en de relatief 
soortgelijke gezinssituatie van de twee jongens deed vermoeden dat hun leefomgeving in 
Nederland niet van doorslaggevend belang was voor de vorming van hun educatieve 
veerkracht. Door een nauwkeurige vergelijkende analyse van de mobiliteitstrajecten van de 
twee jongemannen bleek dat Harley toegang had tot een andere context – Ghana – waarin 
een actieve bijdrage werd geleverd aan de vorming van zijn educatieve veerkracht. Dat 
gebeurde op drie verschillende manieren. 

Allereerst kan fysieke mobiliteit goede randvoorwaarden scheppen voor het behoud 
van sociale netwerken van jongeren. Mobiliteit zorgt ervoor dat oude relaties kunnen worden 
opgefrist, en schept daarmee de mogelijkheid tot (tijdelijke) hereniging met mensen in Ghana 
van wie jongeren gescheiden zijn door hun migratie naar Nederland. Met name het aanhalen 
van de banden met voormalige zorgdragers bleek belangrijk. Voormalig zorgdragers kunnen 
tevens een krachtige bron van motivatie zijn. Dit zagen we bij verschillende de jongeren 
besproken in hoofdstuk 5, en bijvoorbeeld ook bij Abena, die in de introductie uitlegt hoe 
haar grootouders, die de eerste veertien jaar van haar leven voor haar hebben gezorgd, haar 
tijdens haar vakanties keer op keer weten te motiveren om haar best te doen op school, ieder 
op hun eigen manier. Ook kan fysieke mobiliteit de mogelijkheid voor spontane 
ontmoetingen genereren. Een voorbeeld hiervan is het in hoofdstuk 5 besproken ongeplande 
bezoek dat Harley aan zijn middelbare school docent bracht tijdens een vakantie in Ghana. 
Diens positieve uitingen stonden lijnrecht tegenover de ontmoedigende ervaringen die 
Harley tot dusver had met Nederlandse docenten. Ongeplande ontmoetingen gebeurden 
regelmatig wanneer jongeren door hun oude buurten in Ghana slenterden. Zogeheten 
‘chance encounters’ zijn lastig te theoretiseren, maar ze functioneren als belangrijke 
motivatiebron. De kans om spontaan een vroegere Ghanese leerkracht of kennis tegen het 
lijf te lopen is aanzienlijk kleiner voor Ebenezer die in Nederland bleef. 

 De tweede manier waarop mobiliteit kan bijdragen aan het vergaren van educatieve 
veerkracht is door het ‘activeren van herinneringen’. Jeugdherinneringen, maar ook 
familiegeschiedenissen en historische Ghanese vertellingen over doorzettingsvermogen en 
kracht kunnen een bron van motivatie bieden. Weten wie je bent en waar je vandaan komt 
bleken stimuli van educatieve veerkracht. Wederom kunnen familieleden een belangrijke 
rol spelen in dit proces. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 verandert de samenstelling van 
huishoudens regelmatig door de mobiliteit van jongeren en andere familieleden. Hierdoor 
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verkeren de mensen die jongeren iets kunnen vertellen over hun eigen kindertijd, of de 
dragers van familieverhalen, niet per se in hun directe nabijheid. Om herinneringen te 
activeren, bleek mobiliteit wederom van belang. De verhalen over de kindertijd en 
familiestructuren werden veelal door jongeren ervaren als sensitieve thema’s. Wanneer ze 
met vragen omtrent hun verleden worstelden, voelden de Ghanese jongeren in dit 
onderzoek een verantwoordelijkheid om deze thema’s op invoelende wijze aan te snijden. 
Dit betekent dat ze wilden kunnen inschatten of het gepast en wenselijk werd bevonden 
om familiethematiek en geschiedenis bespreekbaar te maken. Daarom gaven jongeren de 
voorkeur aan een bespreking in de fysieke nabijheid van de kennisdrager, in plaats van over 
Skype of de telefoon. Daarnaast zijn kennisdragers dikwijls voormalig zorgdragers zoals 
grootouders, oudtantes en oudooms. Om toegang te hebben tot hun kennis is tijdige 
mobiliteit wenselijk; 6 van de 30 jongeren in dit onderzoek hebben hun voormalige 
zorgdragers verloren. 

 Ten slotte maakte mobiliteit ‘comparatieve confrontatie’ mogelijk. Het contrast 
tussen de huidige sociaal-economische en politieke situatie in Ghana en Nederland zorgt 
ervoor dat jongeren zich realiseren dat hun leven in Nederland op sommige vlakken 
voordelen biedt. Het wakkert eveneens hun verlangen aan een toekomstige bijdrage te 
leveren aan de vooruitgang van de Ghanese maatschappij. In Ghana, zo realiseren ze zich, 
hebben familieleden en vrienden moeite met het vinden van werk dat aansluit bij hun 
opleidingsniveau. Mensen navigeren daarnaast een zichtbaar vervuilde urbane 
leefomgeving, en moeten zien te dealen met regelmatig uitvallende basisvoorzieningen 
zoals water en elektriciteit. Dergelijke ervaringen articuleren de verschillen tussen Ghana en 
Nederland en moedigen een vergelijking tussen beide samenlevingen aan. Dergelijke 
vergelijkingen doen jongeren realiseren dat in Nederland opgedane vaardigheden echt van 
waarde kunnen zijn voor familieleden of zelfs in dienst kunnen staan van algemene 
maatschappelijke vooruitgang in Ghana. De vergelijking maakt hen ook bewust van de 
voordelen en kansen die hun migratie naar Nederland heeft gegenereerd. Deze 
realiseringen mobiliseren educatieve veerkracht in jongeren en maakt hen gemotiveerd 
door te zetten ondanks educatieve tegenslagen in Nederland. 

 De vergelijking van een type 1 mobiliteitspatroon (enkelvoudig internationaal, 
Ebenezer) met een type 4 traject (multipele nationale en internationale mobiliteit, Harley) 
bracht aan het licht wat zich kan voordoen gedurende door jongeren ondernomen mobiliteit. 
De vergelijking tussen de twee jongemannen liet zien dat de relatieve immobiliteit toegang 
blokkeert tot bronnen die veerkracht kunnen genereren. De drie manieren waarop 
educatieve veerkracht werd geconstrueerd in het type 4 mobiliteitspatroon, indiceren welke 
mechanismen er in werking kunnen worden gesteld tijdens mobiliteit en hoe deze 
mechanismen jongeren kunnen helpen vast te houden aan een positieve educatieve koers. 
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verkeren de mensen die jongeren iets kunnen vertellen over hun eigen kindertijd, of de 
dragers van familieverhalen, niet per se in hun directe nabijheid. Om herinneringen te 
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met vragen omtrent hun verleden worstelden, voelden de Ghanese jongeren in dit 
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om familiethematiek en geschiedenis bespreekbaar te maken. Daarom gaven jongeren de 
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grootouders, oudtantes en oudooms. Om toegang te hebben tot hun kennis is tijdige 
mobiliteit wenselijk; 6 van de 30 jongeren in dit onderzoek hebben hun voormalige 
zorgdragers verloren. 

 Ten slotte maakte mobiliteit ‘comparatieve confrontatie’ mogelijk. Het contrast 
tussen de huidige sociaal-economische en politieke situatie in Ghana en Nederland zorgt 
ervoor dat jongeren zich realiseren dat hun leven in Nederland op sommige vlakken 
voordelen biedt. Het wakkert eveneens hun verlangen aan een toekomstige bijdrage te 
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vergelijkingen doen jongeren realiseren dat in Nederland opgedane vaardigheden echt van 
waarde kunnen zijn voor familieleden of zelfs in dienst kunnen staan van algemene 
maatschappelijke vooruitgang in Ghana. De vergelijking maakt hen ook bewust van de 
voordelen en kansen die hun migratie naar Nederland heeft gegenereerd. Deze 
realiseringen mobiliseren educatieve veerkracht in jongeren en maakt hen gemotiveerd 
door te zetten ondanks educatieve tegenslagen in Nederland. 

 De vergelijking van een type 1 mobiliteitspatroon (enkelvoudig internationaal, 
Ebenezer) met een type 4 traject (multipele nationale en internationale mobiliteit, Harley) 
bracht aan het licht wat zich kan voordoen gedurende door jongeren ondernomen mobiliteit. 
De vergelijking tussen de twee jongemannen liet zien dat de relatieve immobiliteit toegang 
blokkeert tot bronnen die veerkracht kunnen genereren. De drie manieren waarop 
educatieve veerkracht werd geconstrueerd in het type 4 mobiliteitspatroon, indiceren welke 
mechanismen er in werking kunnen worden gesteld tijdens mobiliteit en hoe deze 
mechanismen jongeren kunnen helpen vast te houden aan een positieve educatieve koers. 
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Een conflict tussen verschillende interpretatieve raamwerken 

Het tweede vormingsmechanisme dat de relatie tussen mobiliteitstrajecten en educatieve 
ervaringen beïnvloedt, de frictie tussen verschillende interpretatieve raamwerken, ofwel 
framings, speelt zich af op een breder maatschappelijk niveau. Educatieve veerkracht komt 
op interactieve wijze en met name binnen families tot stand. Het tweede 
vormingsmechanisme wordt gevormd door normatieve en discursieve maatschappelijke 
trends die uiteindelijk de institutionele context structureren waarin migrantenjongeren zich 
wegwijs moeten maken.  

Het proces van framing komt neer op het construeren van kaders. In hoofdstuk 6 
stond de vraag centraal hoe de interpretatieve raamwerken waardoor Ghanese jongeren 
en Nederlandse onderwijsactoren de impact van mobiliteit op educatie duiden met elkaar 
interacteren. De term ‘onderwijsactoren’ refereert niet alleen leerkrachten, maar is een 
verzamelterm voor mensen die het onderwijslandschap in Nederland beïnvloeden, zoals 
leerplichtambtenaren, medewerkers van de onderwijsinspectie, schoolpsychologen en 
leerkrachten. Zij bevinden zich in een relatieve machtspositie ten opzichte van jongeren, 
omdat zij de dagelijkse gang van zaken in de klas beïnvloeden, of de wet-en-regelgeving 
omtrent mobiliteit en educatie bepalen en implementeren. 

De impact van mobiliteit op educatie in Nederland bleek al decennialang negatief 
gekaderd. Mobiliteit werd in politieke debatten al vroeg gekaderd als ontwrichtend voor 
educatie, zoals een analyse van de leerplichtwet en de veranderingen die deze wet 
gedurende de vorige eeuw onderging liet zien. Zo werd mobiliteit allereerst 
geproblematiseerd in het geval van schipperskinderen die veel onderweg waren door de 
binnenlandse en overzeese vaarroutes die hun ouders aflegden. Later, toen Nederland 
gastarbeiders begon te ontvangen, werd ook de mobiliteit die zij wilden ondernemen 
geproblematiseerd. Mobiliteit, destijds minder voordehand liggend en minder 
veelvoorkomend dan heden ten dage, werd gezien als onwenselijk omdat dit integratie en 
emancipatie doeleinden in de Nederlandse samenleving zou bemoeilijken. In meer 
recentere debatten aangaande de leerplichtwet wordt aangehaald dat mobiliteit jongeren 
onnodig zou destabiliseren en het een gevoel van verwarring en ontworteling in jongeren 
zou veroorzaken. Deze discursieve tendensen van de afgelopen decennia kaderen 
mobiliteit als destabiliserende factor die discontinuïteit veroorzaakt en moet worden 
beperkt ten behoeve van educatie. In essentie heeft daarmee het recht op educatie de 
prioriteit gekregen, een besluit ogenschijnlijk genomen in het ‘beste belang’ van jongeren. 

In de gesprekken met onderwijsactoren echode deze argumenten door. Allereerst 
vonden onderwijsactoren dat migratie, en tussentijdse vormen van mobiliteit, 
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taalontwikkeling bemoeilijkt. Bovendien werden vaardigheden en kennis opgedaan voor en 
tijdens mobiliteit dikwijls over het hoofd gezien, aangewezen als indicaties dat de jongere 
zich nog niet voldoende aan de Nederlandse samenleving had aangepast, of gezien als 
complicerende factor in de overdracht van het Nederlandse curriculum. Tenslotte waren de 
onderwijsactoren van mening dat mobiliteit niet goed is voor de emotionele stabiliteit en 
algehele ontwikkeling van jongeren. Onderwijsactoren, in navolging van de parlementaire 
debatten, herhaalden dus de negatieve framing van mobiliteit in relatie tot educatie. 

De empirische data van de Ghanese jongeren die ik presenteerde in hoofdstuk 6, 
schetsen een heel ander verhaal. De visies van Bruno, Hakim, Ebenezer, Harley, Daniela, 
Jennifer, en Alex, die allemaal verschillende mobiliteitstrajecten ondernamen (type 1, 2, 3, 
en 4), illustreerden hoe en door welke raamwerken de Ghanese jongeren in deze studie 
een positieve betekenis gaven aan de impact van mobiliteit op hun educatie. Jongeren 
kaderden hun mobiliteit van verschillende lengtes, op verschillende niveaus 
(nationaal/internationaal), en verschillende typen – migratie, stages, vakanties, en terugkeer 
–  als betekenisvol voor hun educatie. Ze zagen educatie als de hoofdreden voor hun 
mobiliteit en legden uit dat mobiliteit kan helpen bij het creëren van een gevoel van 
stabiliteit en een motiverende werking op hen kan hebben.  

Mijn bevindingen dat Ghanese jongeren educatieve ervaringen, motivatie en skills 
opdoen tijdens hun mobiliteit (zie ook hoofdstuk 5) verklaard waarom zij opgedane kennis 
waardevol en belangrijk achten en de relatie tussen mobiliteit en educatie positief 
benaderen. In een transnationaal leven moeten verschillende contexten en culturen worden 
genavigeerd en kan dit type kennis en kunde essentieel zijn. Ondanks het enthousiasme 
over de potentieel positieve relatie tussen mobiliteit en hun educatie, ervoeren velen van 
de Ghanese jongeren in dit onderzoek een hoge mate van frustratie. De analyses in 
hoofdstuk 6 lieten zien dat hun aanvankelijke enthousiasme vaak vluchtig transformeerde 
in teleurstellingen veroorzaakt door een breed scala aan obstakels in het Nederlandse 
onderwijssysteem. In plaats van voordelig, werd mobiliteit hiermee nadelig voor hun 
educatie. 

Ik liet daarmee in hoofdstuk 6 zien dat het dominante interpretatieve raamwerk in 
Nederland geen notie neemt van alternatieve interpretatieve raamwerken, en dat 
assumpties over de nadelige gevolgen van mobiliteit niet stroken met de ervaringswereld 
van Ghanese jongeren.  

 Mobiliteitstrajecten beïnvloeden de educatieve ervaringen van Ghanese jongeren 
dus via twee verschillende ‘vormingsmechanismen’; via de vorming van educatieve 
veerkracht en via de conflicterende manier waarop Nederlandse onderwijsactoren en 
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Ghanese jongeren de impact van mobiliteit op onderwijs kaderen. Beide 
vormingsmechanismen zijn doordrongen van ideeën over hoe kinderen idealiter zouden 
moeten opgroeien. In het sedentaire model staan continuïteit, stabiliteit, en vastigheid 
centraal. Er zijn echter andere modellen, waarbij kinderen door middel van onder andere 
mobiliteit, worden blootgesteld aan discontinuïteit en instabiliteit om zodoende 
aanpassingsvaardigheden, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en weerbaarheid in kinderen 
te trainen.  

De sociaalpolitieke sfeer in Nederland is sterk geïnformeerd door het sedentaire 
ontwikkelingsmodel, met daaraan verbonden opvattingen over wat wel en niet goed is voor 
kinderen en jongeren, terwijl de ervaringen en belevingswereld van Ghanese jongeren zelf 
nauwelijks aandacht krijgt. Opvattingen over wat wel of niet goed is voor jongeren zijn niet 
universeel. De toenemende diversiteit in Westerse samenlevingen vraagt om een kritische 
houding ten opzichte van veronderstelde algemene wetmatigheden die worden 
gefacilieerd en gelegitimeerd in wetten en regels.  

Bovendien is het opvallend dat voor een specifiek segment van de Westerse 
jongerenpopulatie, mobiliteit wél als integraal en vruchtbaar onderdeel van hedendaagse 
educatie wordt gezien. Deze groep studenten (hogere klasse, veelal tertiaire studenten) 
wordt in toenemende mate aangemoedigd mobiliteit in hun onderwijstrajecten te 
integreren. Dit wordt zelfs gefaciliteerd, bijvoorbeeld via het Erasmusprogramma in Europa. 
Voor deze studenten wordt mobiliteit gezien als een manier waarop zij allerlei 
vaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn in een globaliserende wereld. Eenzelfde of 
vergelijkbare logica, waarbij mobiliteit niet alleen een obstakel vormt voor educatie, maar 
juist bijdraagt aan educatie, blijkt absent in discussies over de mobiliteit van 
migrantenjongeren. 

In een globaliserende wereld waarin meer en meer mensen toegang hebben tot 
mobiliteit, dienen we rekening te houden met mobiliteit in onze analyses, 
onderwijsstructuren, en wet en regelgeving. De maatschappelijke implicaties van dit 
wetenschappelijke onderzoek worden uitgelegd in het valorisatie addendum.  
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