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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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Valorisatie Addendum 
 

Jongeren zijn de toekomst. Zij bepalen hoe onze samenlevingen van morgen eruit gaan 
zien en hoe samenlevingen zullen functioneren. Het feit dat de Conventie van de Rechten 
van het Kind de meest ondertekende internationale conventie wereldwijd is, indiceert dat 
Staten zich het lot van kinderen en jongeren aantrekken. In een globaliserende wereld 
waarin samenlevingen zich blijven ontwikkelen is het belangrijk om te blijven evalueren wat 
we verstaan onder handelingen ‘in het belang van het kind’ (artikel 1). Zoals dit proefschrift 
heeft aangetoond is ‘het belang van het kind’ een omstreden kwestie: niet iedereen ter 
wereld denkt hetzelfde over wat goed en niet goed is voor kinderen en jongeren, zeker 
niet wanneer het mobiliteitsvraagstuk zich aandient.  

 Dit proefschrift biedt, naast de geleverde theoretische en conceptuele bijdragen, 
tevens inzichten ten behoeve van de samenleving en ter verbetering van institutionele 
structuren. In de volgende paragrafen zet ik verschillende valorisatie activiteiten uiteen. 
Hierin bespreek ik achtereenvolgens activiteiten die al tijdens het onderzoek hebben 
plaatsgevonden en activiteiten die kansen bieden voor valorisatiedoeleinden. Ook 
reflecteer ik op de scheidslijn tussen het reciprociteitsprincipe binnen etnografisch 
onderzoek en valorisatie. Omdat de meeste aanbevelingen gericht zijn op de Nederlandse 
samenleving schrijf ik dit hoofdstuk in het Nederlands.  

 

Valorisatie van kennis tijdens het onderzoek 

De start van dit onderzoek viel samen met de afronding van een ander onderzoeksproject 
over transnationale opvoedafspraken binnen transnationale Ghanese gezinnen (het 
zogeheten Transnational Child-Rearing Arrangements-, ofwel TCRA-project) uitgevoerd 
door een team van onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht onder leiding van Prof. 
Dr. Valentina Mazzucato. Voor de afrondende conferentie verzamelde ik essays onder 
Ghanese jongeren die een persoonlijke draai zouden geven aan de conferentie. Samen met 
Prof. Dr. Valentina Mazzucato en een leerkracht op een middelbare school in Amsterdam, 
heb ik een schrijfwedstrijd voor Ghanese jongeren georganiseerd met als doel het 
verzamelden van essays waarin de jongeren hun transnationale leven beschreven.  

 De essays van de jongeren en uitgelichte citaten werden geprint op A1 formaat en 
verspreid opgehangen in de conferentiezaal. Tijdens de lunchpauze namen veel 
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internationale sprekers en gasten de tijd om de verhalen op de posters tot zich te nemen. 
De posters gaven aanleiding tot levendige discussies onder de aanwezige professionals, 
onderzoekers, en beleidsmedewerkers. Op deze wijze werden de ervaringen van jongeren 
actief vermengt in de discussies die op de conferentie plaatsvonden. Na de conferentie ben 
ik teruggegaan naar de betreffende school om aan de deelnemende jongeren terug te 
koppelen hoe waardevol hun bijdrage was geweest en tot welke reacties en vragen hun 
essays hadden geleid. Sommige jongeren waren verbaasd dat er interesse was naar hun 
persoonlijke verhalen, anderen waren trots. 

 In het tweede jaar van mijn promotieonderzoek heb ik een gastcollege verzorgd 
voor pabo studenten (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs) in de cursus 
‘Wereldwijs bewegen’. Docenten in het primair en secondair onderwijs in Nederland krijgen 
steeds meer te maken met de instroom van leerlingen uit andere landen. Deze kinderen en 
jongeren hebben zeer diverse achtergronden: ze komen uit oorlogsgebieden of niet, uit 
landen van diverse politiek-economische ontwikkelingsniveaus, hebben verschillend 
onderwijs genoten (bijvoorbeeld exclusief privaat, openbaar, of soms juist nauwelijks 
onderwijs), zijn opgegroeid in verschillende religieuze of sociaal-culturele contexten, en 
spreken allerlei verschillende talen. Ook hebben deze leerlingen allerlei verschillende 
mobiliteitstrajecten. Samen resulteert dit in een bijzonder uitdagende dynamiek voor 
docenten. Tijdens de cursus ‘Wereldwijd bewegen’ daagden we aankomende docenten uit 
om na te denken over hoe diversiteit op vruchtbare wijze vorm te geven in de klas en hoe 
recht te doen aan de ervaringen van kinderen die nieuw zijn in Nederland. 

 Geïnspireerd door op de verhalen van Ghanese jongeren die deelnamen aan mijn 
onderzoek, sprak ik met de pabo studenten over twee thema’s: eerder opgedane 
onderwijservaringen en levenservaringen alvorens en gedurende mobiliteit. Daarbij trachtte 
ik studenten aan te moedigen hun nieuwe leerlingen zo open mogelijk te benaderen, met 
oprechte interesse in de belevingswereld van het kind of de jongere. Zoals ik mede in 
hoofdstuk 6 beschrijf, viel het mij op dat leerkrachten de neiging hebben om nieuwe 
leerlingen te behandelen als een leeg blad, wat van voor af aan gevuld moet worden. Dat 
is logisch in een systeem dat geen recht doet aan eerder opgedane onderwijservaringen 
en waarin kinderen en jongeren eerst een nieuwe taal moeten leren om educatief succesvol 
te zijn.  

Toch is het belangrijk dat er ruimte is voor eerdere onderwijservaringen. Kinderen 
en jongeren voelen het feilloos aan wanneer ze onderschat worden en zijn hier zeer 
gevoelig voor. Ook kan het gebrek aan erkenning van eerdere onderwijservaringen pijnlijk 
en demotiverend werken. In het geval van de Ghanese jongeren betrof dit veelal eerder 
behaalde diploma’s die niet in overweging werden genomen en het gevoel dat leerkrachten 
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neerkeken op de kwaliteit van Ghanese onderwijsinstellingen. Daarom is het voor de 
eigenwaarde en motivatie van jongeren belangrijk om momenten te creëren in de klas 
wanneer kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen te reflecteren op hun eigen, al 
eerder opgedane kennis en vaardigheden. We bespraken dat zelfs wanneer deze 
onderwijservaringen niet officieel kunnen worden gevalideerd, het van belang is een zekere 
mate van erkenning en waardering voor deze kennis en kunde te genereren, zonder dat 
deze direct vergeleken (en doorgaans gedevalueerd) worden met wat leerlingen worden 
geacht te leren in het Nederlandse onderwijssysteem.   

  Daarnaast spraken we over het thema ‘levenservaringen’ alvorens en gedurende 
mobiliteit. Zoals beschreven in de introductie van dit proefschrift, is het Nederlandse 
discourse aangaande de mobiliteit van kinderen zeer gepolariseerd. Kinderen en jongeren 
worden ofwel benaderd als slachtoffers van mobiliteit, of, anderzijds, als risicogroep die de 
sociale cohesie vermindert en criminaliteitscijfers doet stijgen als gevolg van hun mobiliteit. 
Vluchtelingenkinderen zijn zonder meer kwetsbaar en hebben speciale aandacht nodig. 
Echter, er zijn meerdere vormen van mobiliteit, en niet elk kind of elke jongere is uit haar 
of zijn land van herkomst gevlucht. Ook belandt niet elk kind na mobiliteit in de criminaliteit 
en kampt niet elke jongere met een taal-of leerachterstand. In een toenemend diverse 
samenleving moeten we genuanceerder bekijken wat de effecten zijn van mobiliteit op 
leerlingen.  

 Ik wees de pabo studenten er daarom op dat de belevingswereld van kinderen en 
jongeren aanzienlijk kan afwijken van die van volwassen. Uit de verhalen van Ghanese 
jongeren, en de literatuur die ik gedurende mijn PhD bestudeerde, bleek dat niet elke vorm 
van mobiliteit per definitie slecht is voor jongeren. Veel kinderen in West-Afrika circuleren 
tussen verschillende verzorgers en nog meer kinderen groeien op in een collectieve 
huishoudelijke setting waarbij verschillende volwassenen zorg dragen voor alle betrokken 
kinderen. Dit maakt mobiliteit tot een integraal onderdeel van de opvoeding. Hierdoor 
raken kinderen vertrouwd met veranderlijke huishoudelijke composities en een bestaan dat 
wordt gekarakteriseerd door aanpassing, doorzettingsvermogen, en flexibiliteit.  

Mobiliteit staat dus niet per definitie gelijk aan trauma, verwarring, en negatieve 
ervaringen, zoals veelal het geval bij kinderen die gevlucht zijn. Dit is een veelvuldig 
gehoorde aanname waarop vervolgaannames over de belastbaarheid van kinderen en 
jongeren voortbouwen: ‘ze hebben het al zwaar genoeg gezien ze een traumatische 
mobiliteitservaring hebben ondergaan’, aldus de gedachten van veel onderwijspersoneel. 
Ook over mobiliteit na migratie – bijvoorbeeld voor een familiebezoek – werd verschillend 
gedacht onder de pabo studenten. Zou dat niet slecht zijn voor de taalontwikkeling van 
kinderen? En raken ze daar niet van in de war? Wederom invoelbare vragen door veelal 
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betrokken docenten die primair willen dat hun leerlingen zo spoedig mogelijk de 
Nederlandse taal machtig worden. We spraken daarom op de Pabo uitvoerig over de 
veerkracht van kinderen en jongeren en hoe mobiliteit hieraan kan bijdragen. Daarna 
bespraken we hoe deze weerbaarheid te behouden en of deze misschien kan worden 
gemobiliseerd in de klas.  

In het Mobility Trajectories of Young Lives, ofwel het MO-TRAYL project, een 
internationaal onderzoeksproject gefinancierd door de European Research Council onder 
leiding van Prof. Dr. Valentina Muzzacato, zal ik mij als post-doctoraal onderzoeker onder 
meer toeleggen op het ontwerpen van een korte ‘gids’ voor leerkrachten die te maken 
hebben met migrantenjongeren.  

Tot slot heb ik in 2015 een bijdrage geleverd voor de website Versvak24. Versvak 
heeft als doel wetenschappelijke kennis direct en voor iedereen toegankelijk te maken. 
Wetenschappers worden uitgenodigd om in begrijpelijke bewoording 
onderzoeksresultaten te delen. In dit artikel bespreek ik de beleving van jongeren in 
gezinsherenigingsprocedures, hun percepties van ‘familie’ en ‘mobiliteit’ en waarom 
hiermee rekening gehouden moet worden tijdens gezinsherenigingsprocedures.   

 

Valorisatie kansen op basis van inzichten van het onderzoek 

Dit onderzoek indiceert verder nog een aantal extra kansen voor valorisatie. Deze zijn met 
name gericht op het verbeteren van onderwijsstructuren. Mijn eerste aanbeveling richt zich 
op scholen die migrantenjongeren ontvangen die al onderwijs hebben genoten in een 
ander land. Momenteel worden er cross-cultureel valide toetsen afgenomen om het niveau 
van pas aangekomen studenten te bepalen. Hoewel dit noodzakelijk is om te bepalen op 
welk niveau een student kan instromen, zijn er weinig mogelijkheden om eerder opgedane 
onderwijservaringen te valideren. Hierdoor, en met name door het feit dat deze leerlingen 
eerst Nederlands moeten leren, ontstaat het gevaar dat jongeren terechtkomen op lagere 
niveaus. Dit terwijl ze op bepaalde vakgebieden soms al vergevorderd zijn. Het is dus 
wenselijk dat juist deze jongeren vakken kunnen volgen op verschillende niveaus en dat er 
nauwkeurig wordt bekeken hoe er recht kan worden gedaan aan eerder opgedane 

                                             
24http://www.versvak.nl/politiek/de-beleving-van-kinderen-in-gezinsherenigings-

procedures/  
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onderwijservaringen. Zo kan op nauwkeurigere wijze aan hun onderwijsbehoeften worden 
voldaan zonder talent onbenut te laten. 

 De tweede aanbeveling heeft betrekking op het valideren van kennis en 
vaardigheden die zijn opgedaan tijdens mobiliteit, bijvoorbeeld in het vak Burgerschap. 
Deze skills, zoals aangetoond in hoofdstuk 5 en 6, zijn vaak onmeetbaar en worden 
stilzwijgend opgedaan, wat vraagt om non-conventionele toetsing. Deze kwaliteiten zijn 
niet alleen van belang voor leerlingen die zelf mobiel zijn tussen hun huidige woonplaats 
en hun land van herkomst. Ook leerlingen die zelf niet mobiel zijn komen in toenemende 
mate in aanraking met globalisering. Ook zij hebben baat bij een voorbereiding op een 
leven dat zich afspeelt buiten een lokale context en dat gekarakteriseerd wordt door 
toenemende diversiteit. In de hedendaagse globaliserende wereld hebben alle leerlingen 
baat bij het ontwikkelen van culturele sensitiviteit, aanpassingsvermogen, en 
nieuwsgierigheid – zoals onderschreven door de OECD en EU. Een vak als Burgerschap kan 
ruimte bieden voor erkenning en verdere ontwikkeling van dergelijke eigenschappen. Het 
delen van deze vaardigheden verrijkt tevens de leerlingen die zelf niet mobiel zijn. 
Momenteel ben ik in gesprek met een leerkracht op een middelbare school in de Randstad 
om een workshop te organiseren waarin deze twee verbeterpunten kunnen worden 
besproken met docenten en bestuur. 

 De laatste aanbeveling richt zich op beleidsmedewerkers die inhoudelijke 
beslissingen nemen over de leerplichtwet. In hoofdstuk 5 en 6 kwam duidelijk naar voren 
dat bepaalde vormen van mobiliteit een positief effect kan hebben op de Ghanese jongeren 
in deze studie. Met name deze kortlopende mobiliteit, zoals voor familie-of-begrafenis-
bezoeken, wordt beperkt door de leerplichtwet. Sommige leerplichtambtenaren gaven aan 
dat ze uitzonderingen maakten voor mobiliteit gerelateerd aan persoonlijke 
omstandigheden. Dit impliceert echter dat de goedkeuring van tussentijdse mobiliteit in 
grote mate beïnvloed wordt door het goeddunken van de desbetreffende 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan echter net zo goed negatief tegenover 
mobiliteit staan (zoals gedemonstreerd in hoofdstuk 6). Afhankelijkheid van de persoonlijke 
visie van een leerplichtambtenaar is echter onwenselijk, omdat dit tot grote diversiteit kan 
leiden in de toepassing van de leerplichtwet. 

Migrantenjongeren hebben behoeften aan flexibele onderwijsvormen waarin 
eventueel verlangde mobiliteit een passende plaats krijgt. Onlangs zijn er op verschillende 
scholen in Nederland experimenten met flexibele vakanties gestart, toegestaan door de 
Minister vanwege de veranderende samenleving die toenemende flexibiliteit vereist van 
mensen. Een dergelijke flexibele schoolorganisatie kan ook migrantenjongeren de kans bieden 
om hun mobiliteitsbehoeften te combineren met het recht op onderwijs zonder dat mobiliteit 
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24http://www.versvak.nl/politiek/de-beleving-van-kinderen-in-gezinsherenigings-

procedures/  
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intervenieert met hun leercurve. Zoals in hoofdstuk 6 beschreven, werden de laatste 
significante aanpassingen aan de leerplichtwet doorgevoerd in 1968, als antwoord op 
veranderende maatschappelijke omstandigheden. In die tijd waren reismogelijkheden voor 
iedereen aanzienlijk beperkter en was migratiewetgeving minder restrictief. Gegeven de 
algeheel toegenomen mogelijkheden tot mobiliteit, en de veranderingen in 
migratiewetgeving, is de tijd rijp om de leerplichtwet opnieuw onder de loep te nemen en ons 
af te vragen op welke wijze het recht op onderwijs en mobiliteit kunnen worden geïntegreerd.  

 

Tot slot, valorisatie door reciprociteit 

Etnografie heeft vaak een sterk maatschappelijk oogpunt, en vrijwel altijd een wederkerig 
karakter. Etnografen zien data dikwijls als een ‘gift’ van participanten die daarvoor veel tijd 
vrijmaken, zich open durven te stellen en zeer persoonlijke verhalen en ervaringen delen. 
Er moet een vertrouwensrelatie worden opgebouwd, wat inzet en toewijding van beide 
kanten vereist. Zonder deze welwillendheid van participanten is etnografie onmogelijk. 
Daarmee is etnografie arbeidsintensief voor zowel onderzoeker als participant. Idealiter 
stellen etnografen hier een dienst, vaak van een ander karakter, tegenover. Een etnograaf 
maakt dan gebruik van kennis en vaardigheden om iets terug te doen voor de participant. 
Zo ontstaat een medemenselijk verband waarin ruimte en vertrouwen geschapen wordt 
voor het delen van ervaringen. Ondanks de vaak scheve machtsverhouding tussen 
etnograaf en participant, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3, kan de etnograaf op individueel 
niveau soms daadwerkelijk iets betekenen voor een participant.  

In dit onderzoek was er sprake van een machtsverschil, meestal gekenmerkt door 
het verschil in leeftijd en het feit dat ik geboren en getogen ben in Nederland, wat 
bijvoorbeeld consequenties heeft voor mijn taalbeheersing en kennis over institutionele 
wet-en-regelgeving. Mijn opvattingen over dataverzameling zijn hetzelfde: ik ben dankbaar 
voor de data die ik van jongeren verkreeg en wilde daar graag iets tegenover stellen. Zo 
heb ik huiswerk begeleid, brieven vertaald, gesprekken met advocaten bijgewoond, heb ik 
geholpen met inschrijvingen, betalingen en onderhandelingen met diverse 
overheidsinstanties en zorgverzekeraars. Als ik naar Ghana ging was de helft van mijn 
bagagekilo’s gereserveerd voor kleding, cadeaus, geld, en andere goederen die ik mee 
nam voor families en vrienden in Ghana. Sommige jongeren hebben aangegeven dat ze 
zich persoonlijk verrijkt hebben gevoeld door deelname aan mijn onderzoek, bijvoorbeeld 
omdat het een nieuwe ervaring voor hen was. 

  

237 

Een duidelijk voorbeeld is dat van Ekow, die door zijn leeftijd (19 jaar) tussen wal en 
schip viel. Vanwege zijn leeftijd kon hij niet meer naar de Internationale Schakel Klas (ISK-
klas) maar hij kon ook niet naar het HBO omdat hij nog geen Nederlands sprak. Via een 
specifieke procedure heb ik hem uiteindelijk op school gekregen. Hij zit momenteel in zijn 
derde jaar HBO waar hij het erg goed doet. Ik besefte mij dat het ook voor mij een uitdaging 
was om wegwijs te raken in de wirwar van instroomregelingen. Dit is een van de talloze 
voorbeelden waarbij het reciprociteitsprincipe van etnografie een belangrijke rol speelde.  

Op de Universiteit Maastricht voeren we gesprekken over valorisatie, omdat iedere 
PhD student geacht wordt hierover een hoofdstuk te schrijven. Valorisatie wordt in 
toenemende mate belangrijk geacht, een trend waarin ik mij primair kan vinden. 
Maatschappelijk discussies over hoe onderzoeksgelden verdeeld moeten worden spelen 
hierin een rol. In de Social Sciences wordt valorisatie vaak vertaald als ‘maatschappelijke 
impact’ of ‘maatschappelijke relevantie’. Zijn de voelbare gevolgen voor participanten door 
het wederkerige karakter van etnografie te kwalificeren als ‘maatschappelijke impact’? Deze 
vraag resulteerde meerdere keren in onderlinge discussies. Door het reciprociteitsprincipe 
en de intensiteit van etnografisch veldwerk heeft participatie in een etnografisch onderzoek 
vaak voelbare gevolgen voor participanten, en in sommige gevallen dus ook voor de 
samenleving. De jongen die nu bijna zijn HBO heeft afgerond zal een veel vruchtbaardere 
bijdrage aan de Nederlandse samenleving kunnen leveren nu hij zijn talenten heeft 
ontplooit. Maar mogen wij dit kwalificeren als valorisatie? 

Uit discussies op de Universiteit Maastricht kwam naar voren dat sommigen van 
mening zijn dat het reciprociteitsprincipe niet onder valorisatie geschaard zou mogen 
worden. Zij maakten een scheiding tussen de implicaties van het onderzoeksproces en de 
uitkomsten van het onderzoek. Deze gedachtegang is doorgaans makkelijk toepasbaar op 
onderzoek naar bijvoorbeeld medicijnen of economische trends. De uitkomsten van 
onderzoek naar consumptieproducten of medicijnen kunnen directe maatschappelijke of 
economische waarde hebben.  

Echter, de aard van sociaalwetenschappelijk onderzoek is vaak anders dan 
onderzoek uitgevoerd door artsen, psychologen of economen. Wellicht ligt de 
valorisatiekracht daarom bij participatie en het onderzoeksproces, in het geval van 
etnografisch onderzoek veelal vormgegeven door het reciprociteitsprincipe. In mijn visie 
blijft het reciprociteitsprincipe primair een noodzakelijke methodologische verhandeling die 
mogelijkerwijs maar niet noodzakelijkerwijs valorisatiewaarden kán hebben. Deze 
bijkomstigheden zijn moeilijk ‘meetbaar’ maar kunnen desalniettemin van waarde zijn.  
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Ik achtte het van belang om af te sluiten met deze kritische noot. 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek kan een zeer waardevolle bijdragen leveren aan 
maatschappelijke debatten en ontwikkelingen. Echter, het is daarvoor nodig dat 
sociaalwetenschappers kritisch bekijken wat wij onder valorisatie scharen. 
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