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SAMENVATTING
Rotterdams raadslid Anita Fähmel (Leefbaar Rotterdam) heeft
schriftelijke vragen gesteld over de integratie van oud-leerlingen van
Turkse internaten in Rotterdam. De vraag spitst zich in het bijzonder
toe op meisjes op het internaat van Stichting Manolya. Hugo de Jonge,
wethouder onderwijs, jeugd & gezin, heeft toegezegd onderzoek te
verrichten naar de integratie van de oud-leerlingen en deze met de
commissie te delen.
Dit onderzoek richt zich conform de vraag van de wethouder op
de integratie van zowel meisjes als jongens. Doel is een eerste blik te
werpen op de integratie van oud-leerlingen van Turkse internaten in
Rotterdam en de rol van de Turkse internaten daarbij. De
onderzoeksopzet kent drie methoden: literatuurstudie, interviews met
sleutelinformanten en met oud-leerlingen van de internaten.
Turken in Nederland kennen vier hoofdstromingen. Deze zijn allen
orthodox in hun religieuze opvattingen, maar verschillen in
overtuigingen over de sociale functie van religie: (1) de Diyanet, het
Turkse staatsapparaat voor religieuze zaken, is opgericht door Atatürk,
die streefde naar een ontwikkeling van Turkije op basis van rationalisme
en wetenschap, en religie ziet als een individuele kwestie; (2) de
Gülenbeweging bouwt aan een nieuwe elite in de wetenschap en
techniek, een elite met een diep-religieuze houding; (3) De Milli Görüş
richt zich op de religieuze belangenbehartiging van moslims in
onderhandeling met de staat. Deze stroming benadrukt de religieuze
opvoeding van kinderen met een strikte vorming van conservatiefislamitische normen en een moreel besef en streeft naar vrijheid van
religie, zonder staatscontrole; (4) de Süleymancıbeweging verzet zich
tegen de staatscontrole over de religie. Centraal in deze beweging staat
het godsdienstonderwijs en mystieke bijeenkomsten in de moskee. In
Rotterdam zijn twee jongensinternaten gevestigd (Milli Görüş-internaat
Stichting El Biruni en de uit de Süleymancı-stroming voortgekomen
Vereniging ABI) en één meisjesinternaat ( de uit de Süleymancistroming voortgekomen Stichting Manolya). In totaal hebben deze drie
internaten een capaciteit van 112 bedden.
De doelstelling van de Turkse internaten is van oudsher de
religieuze vorming van jongeren. Echter de ondersteuning van een
reguliere onderwijscarrière heeft gaandeweg aan terrein gewonnen. Op
het Milli Görüş-internaat El Biruni is onderwijsbegeleiding het
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voornaamste doel. Op de Süleymancı-internaten van Vereniging ABI
en Stichting Manolya is de religieuze opleiding nog steeds het
belangrijkste doel, maar is er dagelijks aandacht voor huiswerk en
huiswerkbegeleiding.
De Turkse internaten behoren tot het privé-domein van de
gebruikers. Toch verschillen de internaten van de thuisomgeving. De
internaten vormen een leefomgeving met een georganiseerde structuur
en met meer leeftijdgenoten. Dit laatste draagt bij aan een versnelde
ontwikkeling van sociale vaardigheden. Waar de jongeren in het
ouderlijk huis vaak naar Turkse tv-zenders kijken, staat in het internaat
de tv op Nederlandse zenders. Thuis spreken de jongeren doorgaans
Turks, terwijl de voertaal op het internaat een mengeling van
Nederlands en Turks is. Voor het Süleymancı-internaat van Stichting
Manolya geldt bovendien dat deze - hoe paradoxaal dit ook klinkt ruimte creëert voor meisjes uit conservatieve gezinnen. Conservatieve
ouders die bang zijn voor ontsporing van hun dochter (ofwel voor
kuisheidsschending), geven volgens sleutelinformanten meer ruimte
voor een onderwijsloopbaan wanneer hun dochter deze combineert
met de intensieve religieuze vorming op een Turks internaat. Kortom:
het leven op een Turks internaat bevat elementen die bevorderlijker zijn
voor de integratie in de Nederlandse samenleving dan het ouderlijk huis
van veel oud-leerlingen.
De ouders van de oud-leerlingen kunnen beschreven worden als
bewuste opvoeders. Zij behoren tot de eerste- of de tussengeneratie
Turken uit de lagere- en de middenklasse. De meeste ouders wonen in
Rotterdam. Volgens oud-leerlingen beheersen veel ouders de
Nederlandse taal beperkt tot slecht. De ouders zijn praktiserend moslim
en willen hun religie doorgeven aan hun kinderen. Zij signaleren en
erkennen hun eigen beperkingen - zowel religieus als
onderwijsgerelateerd - in de ondersteuning van hun kinderen en
trachten deze te compenseren door de ondersteuning op het internaat
in te kopen. Ouders betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage
variërend van € 150,- tot € 250,-.
De jongeren zelf hebben verschillende motieven om op een
internaat te verblijven. De belangrijkste motieven zijn de religieuze
vorming, de onderwijsbegeleiding en het groepsproces. Maar ook zijn
er jongeren die in de voetsporen treden van siblings of de wens van
hun ouders opvolgen. Bij de laatste categorie kan volgens oudleerlingen sprake zijn van drang of dwang vanuit de ouders. Het verblijf
op een internaat vraagt motivatie en doorzettingsvermogen van de
jongeren om te werken aan hun religieuze ontwikkeling, aan hun
onderwijscarrière en om zich te conformeren aan de dagstructuur en
10
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normstelling op het internaat. Niet alle jongeren kunnen of willen dit
opbrengen. Hierdoor is het leven op een Turks internaat niet voor
iedere Turkse jongere geschikt. De ruimte om ongesanctioneerd uit het
internaat te stappen is hierbij van groot belang. Deze ruimte is mede
afhankelijk van de steun van ouders.
De internaten dragen relatief positief bij aan de integratie wat betreft
onderwijs, arbeid en maatschappelijke participatie. Op het gebied van
structurele integratie (onderwijs en arbeid) zien we dat het programma
op de internaten dagelijks aandacht heeft voor huiswerk(begeleiding) en
onderwijsondersteuning. Waar de leerlingen middels sollicitaties geen
stage- of arbeidsplaatsen bemachtigen, zijn het bovendien de netwerken
uit het internaat die een oplossing bieden. Op deze wijze draagt dit
netwerk bij aan de structurele integratie in de Nederlandse samenleving.
Deze hulp is cruciaal voor het verwerven van diploma’s of een baan,
met name voor jongeren die te maken hebben met mechanismen van
uitsluiting.
Wat sociaal-culturele integratie betreft zien we een hoge mate
van maatschappelijke participatie ten dienste van andere Turken. De
oud-leerlingen zijn sterk georiënteerd op de eigen bevolkingsgroep in
Nederland. Zij hechten aan hun Turkse identiteit, maar voelen zich
evengoed een Nederlandse burger en willen qua werk en participatie
iets betekenen voor andere Turken in Nederland. Het contact met nietTurken is veelal beperkt tot het publieke domein (school of werk).
Concluderend kunnen we stellen dat op het terrein van sociaal-culturele
integratie nog veel winst te behalen is.
Op het gebied van de integratie zien we dat oud-leerlingen
voorkeur geven aan een stageplaats of baan in de bredere Nederlandse
maatschappij. Zij ervaren hun zoektocht als zwaar en vallen voor
bemiddeling en hulp vaak terug op het eigen netwerk. Het netwerk dat
de jongeren binnen het internaat opbouwen bestaat echter
voornamelijk uit Turken en bemiddelt vooral binnen de Turkse
gemeenschap. Enerzijds zien we dus een positieve bijdrage van de
internaten wat structurele integratie betreft: opleidingen worden
succesvol afgerond en banen worden verworven. Anderzijds zien we, in
interactie met de bredere samenleving – lees: conjunctuur en
uitsluitingsmechanismen –, dat de hulp van het eigen netwerk vaak leidt
tot een zekere mate van segregatie van een (sub)groep.
Aanbevelingen
Een professionalisering ofwel doorontwikkeling van de internaten is
nodig. Zo ontbreekt het de afzonderlijke Turkse internaten aan
11
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schriftelijk informatiemateriaal voor ouders en derden. Ook een
pedagogisch plan ontbreekt. Ouders én jongeren hebben voorlichting
aan de poort nodig. Jongeren met onderwijsondersteuning als
(hoofd)motivatie, zijn gebaat bij een tolerantere dagstructuur op de
internaten of moeten worden geïnformeerd over andere vormen van
onderwijsondersteuning. Deze informatie dient tevens beschikbaar te
zijn voor jongeren die uit het internaat stappen.
Een leerlingvolgsysteem is onmisbaar bij de professionalisering.
Deze dient ter monitoring van individuele vorderingen, maar ook voor
het genereren van een helicopterview en beleidsinformatie voor het
betreffende internaat.
Programmatische veranderingen kunnen bijdragen aan
verdergaande integratie van de leerlingen. Zo kan een vrije invulling van
de naschoolse tijd tot het avondeten bijdragen aan meer participatie van
de jongeren in het publieke domein, bijvoorbeeld door buitenschoolse
omgang met studiegenoten en deelname aan sportactiviteiten of
lidmaatschap van sportclubs. Aldus vindt ook netwerkopbouw plaats
met niet-Turken. Ook samenwerking van de internaten met niet-Turkse
instellingen draagt bij aan netwerkopbouw met niet-Turken, wat direct
duidt op sociaal-culturele integratie en op termijn een positieve bijdrage
kan leveren aan de structurele integratie (stage- en baanverwerving)
buiten de Turkse gemeenschap.

12
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1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding

Sinds enkele jaren zijn de Turkse internaten1 onderwerp van brede
publieke aandacht. In een artikel van het NRC Handelsblad
(Kouwenhoven & Rosenberg, 2012) werden mogelijke misstanden met
betrekking tot de fysieke omstandigheden en het pedagogische klimaat
op deze internaten aan de orde gesteld. Gevolg van het artikel was een
groeiende aandacht voor de invloed van het verblijf op een Turks
internaat op de integratie. De angst bestaat dat de leerlingen op de
Turkse internaten worden afgeschermd van de samenleving, waardoor
ze onvoldoende kans krijgen om te integreren in de Nederlandse
samenleving (Fähmel, 2012; Kouwenhoven & Rosenberg, 2012;
Leefbaar Rotterdam, 2012). Omdat Turkse internaten niet onder de
inspectiedienst van de overheid vallen, is er maar er heel weinig over
bekend.
Rotterdams raadslid Anita Fähmel (Leefbaar Rotterdam) heeft
schriftelijke vragen gesteld over de integratie van leerlingen op Turkse
internaten (Fähmel, 2012). De vraag spitst zich in het bijzonder toe op
meisjes die op het internaat van Stichting Manolya in Rotterdam
hebben gezeten. Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en
gezin heeft toegezegd onderzoek te verrichten naar de integratie van de
oud-leerlingen en het onderzoek met de commissie te delen. Dit
onderzoek richt zich conform de vraag van de wethouder op de
integratie van zowel meisjes als jongens. Het doel is een eerste
verkennende blik te werpen op de integratie van jongeren die op een
Turks internaat hebben gezeten in de Nederlandse samenleving en wat
de rol van de Turkse internaten daarbij is (geweest).

Sinds het artikel van het NRC Handelsblad staan de Turkse internaten
bekend als ‘Moskee-internaten’. De bestuursleden van de internaten hanteren
zelf deze term niet. Zij noemen hun organisatie ofwel internaat ofwel educatief
centrum met overnachtingsmogelijkheid. Aangezien zij geen eenduidige
benaming hanteren voor hun internaten die gekoppeld zijn aan een moskee,
hanteren wij in dit onderzoek de term Turks internaat.
1
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1.2.

Achtergrond

De eerste generatie Turken kwam in de jaren zestig naar Nederland in
het kader van de arbeidsmigratie. Zij waren geworven door de
Nederlandse overheid als contractarbeiders (Sunier et al., 2011). De
overeenkomst tussen de Turkse en de Nederlandse overheid liep van
1964 tot 1974. Hierna stopte de arbeidsmigratie, maar tegelijkertijd
startte de migratie in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming
(huwelijksmigratie). In de jaren tachtig was er een toename van
politieke vluchtelingen (ibid.). Nederland telt in 2013 in totaal 395.3022
Turken (waarvan 196.203 eerste en 199.099 tweede generatie). In
Rotterdam wonen in 2013 in totaal 47.900 Turken (waarvan 23.317
eerste generatie en 24.583 tweede generatie). Daarmee is de Turkse
gemeenschap in Nederland de grootste, en in Rotterdam de op een na
grootste niet-westerse minderhedengroep.
Het waren de jaren zeventig waarin de behoefte aan
gebedshuizen en Koranlessen/scholen onder Turken toenam. Veel
ouders realiseerden zich dat hun kinderen zouden vervreemden van de
islam als zij geen godsdienstles zouden krijgen (Landman, 1992). De
Turkse gemeenschap richtte in verschillende steden Koranscholen en
gebedshuizen op. Het waren ook deze jaren waarin verschillende
stromingen in Turkije, in een zware competitie met elkaar, de uitrol van
hun eigen infrastructuur over Europa steunden (Sunier, 1996). De
Süleymancı’s startten als eerste hun moskeeën en Koranscholen in
Europa en in Nederland. Deze stroming richtte reeds in 1972 de
Stichting Islamitisch Centrum in Nederland (SICN) op, met
godsdienstonderwijs als belangrijkste speerpunt (Sunier et al., 2011).
Ook in Rotterdam zijn reeds sinds de jaren zeventig moskeeën. De
Turkse internaten werkden in Rotterdam in het laatste decennium van
de vorige eeuw opgericht.
Na de media-aandacht in november 2012 ontstond ophef over de
Turkse internaten (Kouwenhoven & Rosenberg, 2012). Sindsdien
hebben zowel de Gemeente Rotterdam als het Rijk aangedrongen op
meer toezicht. De Turkse internaten waren onaangenaam getroffen
door het negatieve beeld dat in de media werd geschetst. In Rotterdam
zijn de internaten en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan. Hoewel
de aanleiding negatief was, hebben de internaten de bereidheid getoond
in gesprek te gaan over het waarborgen van kwaliteit en het vergroten
van transparantie. Stichting Platform Islamitische Organisaties
2

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, gedownload op 12 januari 2014.
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Rijnmond (SPIOR) heeft op verzoek van de gemeente Rotterdam de
Turkse internaten in Rotterdam ondersteund in het gehele traject.
In 2013 ondertekenden de drie Turkse internaten in Rotterdam,
Stichting Manolya, Stichting El Biruni en Vereniging ABI, een
convenant3 met de Gemeente Rotterdam betreffende het pedagogisch
klimaat in hun instellingen. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd
over kwaliteitseisen op het terrein van onder meer pedagogisch beleid,
vrijwilligersbeleid, inspraak van ouders en over de toetsing door de
gemeente. De naleving van het convenant is op vrijwillige basis en
wordt één keer per jaar door de GGD Rotterdam-Rijnmond getoetst
(Rotterdam, 2013). Daarnaast is er in mei 2013 ook een Landelijk
Kwaliteitskader Privaatgefinancierde Internaten vastgesteld door de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met de
branchevereniging Educatieve Centra Nederland (ECN). In dit landelijk
kwaliteitskader zijn afspraken vastgelegd over de veiligheid, de kwaliteit,
het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid/klimaat en het toezicht.
Aldus zijn er stappen gezet in de richting van transparantie en
professionalisering. In 2014 heeft minister Asscher besloten een
wettelijk kader voor het toezicht op de internaten te ontwikkelen. De
wet op de Jeugdverblijven is in voorbereiding en zal naar verwachting
medio 2015 ingaan.

1.3.

Integratie

Bij een onderzoek naar integratie is een definitie van het concept
integratie nodig. Een populaire definitie in de Nederlandse
onderzoekspraktijk is die van Penninx (2004). Integratie omvat volgens
hem het proces van burgerschapsverwerving en participatie in de
samenleving op politiek, sociaal-economisch en sociaal-cultureel
domein (zie ook Dagevos, 2001; Veenman, 1997). De structurele
dimensie verwijst naar de formele participatie in de ontvangende
samenleving, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs en
wat betreft huisvesting (Dagevos, 2001). Deze indicatoren voor
integratie worden in de meeste studies eenduidig gedefinieerd. De
sociaal-culturele dimensie wordt per onderzoek anders ingevuld. Deze
dimensie verwijst naar een breed scala aan indicatoren, waaronder
taalbeheersing, politieke en maatschappelijke participatie, maar ook naar
de oriëntatie op de eigen groep en de ontvangende samenleving en
3

Convenant pedagogisch klimaat internaten.
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sociale interactie tussen etnische minderheden en autochtonen
(Vermeulen en Penninx, 1994; Scheffer, 2004).
Voor dit onderzoek biedt het concept structurele integratie
concrete handvatten, met name de formele participatie binnen het
onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het is echter te simpel om te stellen
dat de status quo op onderwijs- en arbeidsgebied voldoende indicatie
biedt voor de integratie. Het gaat immers om een dynamisch proces, dat
onderhevig is aan veranderingen in de tijd en de omgeving. Zo is
integratie een kwestie van tweerichtingsverkeer tussen de ‘nieuwkomer’
en de ontvangende samenleving. Etnische minderheden zijn volgens
Penninx (2004) in de samenleving geïntegreerd wanneer zij een
geaccepteerd deel van de samenleving zijn. Hij ziet acceptatie ontstaan
in wisselwerking tussen allochtonen en autochtonen, waarbij
allochtonen voor zichzelf pogen kansen te creëren en zich een positie te
verwerven in de maatschappij en de overige samenleving deze kansen
biedt. Volgens Penninx is het aan de ontvangende samenleving om de
eisen te stellen aan en restricties te bepalen voor het integratieproces in
de vorm van wet- en regelgeving met betrekking tot migratie en
integratie (Penninx, 2004).
Het uitgangspunt van Veenman (1999) is dat etnische
minderheden beter geïntegreerd zullen zijn, naarmate zij langer in een
samenleving verblijven. Nanhoe (2012) benadrukt het belang van
hulpbronnen voor het tempo van integratie. Volgens haar zijn
economisch, cultureel en sociaal kapitaal noodzakelijk om de
mogelijkheden voor integratie in de maatschappij optimaal te kunnen
benutten. Met economisch kapitaal verwijst zij naar het geheel aan
financiële hulpbronnen. Sociaal kapitaal is het geheel van de bestaande of
potentiële hulpbronnen die voortvloeien uit het lidmaatschap van meer of
minder geïnstitutionaliseerde netwerken van relaties (Bourdieu, 1989;
1986). Sociaal kapitaal bestaat uit dat deel van het sociale netwerk, dat door
het individu doelgericht te mobiliseren is. Cultureel kapitaal is het geheel
van culturele goederen en waarden die van generatie op generatie worden
doorgegeven (Bourdieu, 1977).4
Onderzoekers concluderen, gezien hun bevindingen rondom
processen van in- en uitsluiting, dat ook raciale kenmerken een rol
Bourdieu (1986) onderscheidt drie vormen van cultureel kapitaal. Ten eerste
geïnternaliseerd cultureel kapitaal, dat bestaat uit attituden, voorkeuren,
gebruiken, taalbeheersing en taalhantering. Ten tweede geobjectiveerd cultureel
kapitaal, dat bestaat uit culturele goederen (zoals kunst, boeken, computers en
muziek). Een derde vorm is geïnstitutionali-seerd cultureel kapitaal,
bijvoorbeeld diploma’s en getuigschriften.
4
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spelen bij integratie binnen het onderwijs (Nanhoe, 2012) en op de
arbeidsmarkt (Cain, 2007). Allochtonen die door zichtbare raciale
kenmerken te onderscheiden zijn van de meerderheid rapporteren vaker
over ervaringen met uitsluiting dan allochtonen die niet zichtbaar te
onderscheiden zijn van de meerderheidsgroep. Mede door de negatieve
aandacht voor moslims in de media en de politiek sinds de aanslagen op
11 september 2001 vormen moslims een groep die ook wegens hun
religieuze achtergrond te maken heeft met vooroordelen en uitsluiting
(Shadid, 2005).
Eveneens relevant is de verwachting van de verschillende
partijen met betrekking tot integratie. Zo verschilt de visie op integratie
tussen allochtonen en autochtonen5. Arends-Tóth en Van de Vijver
(2000b) vonden aanwijzingen dat de integratiestrategie van
nieuwkomers tot op zekere hoogte domein- en situatiespecifiek is. Op
publieke levensdomeinen blijken nieuwkomers er geen bezwaar tegen te
hebben om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Hierbij
kunnen we denken aan de gezondheidzorg, het onderwijs en arbeid.
Echter op meer persoonlijke levensdomeinen hebben veel
nieuwkomers een sterke voorkeur voor cultuurbehoud. Hierbij
refereren de onderzoekers aan de opvoeding, gebruiken en het vieren
van feesten (Arends-Tóth & van de Vijver, 2000b). Diverse
onderzoeken (Arends-Tóth & van de Vijver, 2000a; Breugelmans, 2000;
Van Oudenhoven, 2000; Verkuijten & Thijs, 1999) laten zien dat
autochtonen de voorkeur geven aan assimilatie bij nieuwkomers boven
integratie, zonder hierbij onderscheid te maken tussen de
levensdomeinen. Nieuwkomers daarentegen kiezen vaker voor
verschillende acculturatiestrategieën in private en publieke domeinen.
De acculturatiestandpunten van autochtonen en nieuwkomers
hebben gevolgen voor hun relatie. Wanneer de standpunten
overeenstemmen is de relatie harmonieus; wanneer ze deels overlappen,
is er sprake van een problematische relatie; wanneer ze onderling
Berry (1997; 1990) beschrijft acculturatie als een proces dat plaatsvindt
wanneer meerdere culturen langere tijd met elkaar in contact komen. Hij
onderscheidt vier acculturatietypen aan de hand van de dimensies
cultuuradaptatie en cultuurbehoud: assimilatie vindt plaats wanneer adaptatie
aan de nieuwe cultuur ten koste gaat van de eigen cultuur; integratie vindt
plaats wanneer er adaptatie is met behoud van de eigen cultuur; bij separatie
gaat het om het behoud van de eigen cultuur zonder adaptatie van de nieuwe;
marginalisatie verwijst naar verwerping van zowel de eigen als de nieuwe
cultuur. Het onderscheid in de vier acculturatietypen is volgens Arends-Tóth
en Van de Vijver (2000b) in de praktijk niet zo strikt en eenduidig te
handhaven.
5
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tegenstrijdig zijn, spreekt men van een conflictueuze relatie (Bourhis,
Moise, Perreault & Sénécal, 1997). Uit verschillende studies blijkt dat de
standpunten van autochtonen en allochtonen deels overlappen (Van
Oudenhoven et al., 1998; Piontowski et al., 2000; Verkuijten & Thijs,
1999). Het privé-domein laat zich kenmerken door nietovereenkomende visies tussen beide groepen en een relatief sterk
cultuurbehoud door nieuwkomers. Op het publieke domein zien we
deels overlapping (Arends-Tóth & van de Vijver, 2000b). Zowel
autochtonen als nieuwkomers zijn het erover eens dat aanpassing aan
de Nederlandse cultuur nodig is, maar ze zijn verdeeld over het belang
van cultuurbehoud. De deels overlappende standpunten impliceren een
problematische relatie op publieke levensdomeinen, waaronder het
onderwijs en de arbeidsmarkt (ibid).
Andriessen & Phalet (2003) maken evenals Arends-Tóth & van
de Vijver (2000b) onderscheid tussen private en publieke domeinen. Zij
pleiten ervoor dat jongeren de ruimte krijgen om zowel hun etnische als
de Nederlandse cultuur een plek te geven, zodat zij kunnen alterneren
tussen cultuursferen en sociale contexten. Cultuurbehoud en –
aanpassing zijn volgens hen met elkaar verenigbare standpunten.
Jongeren die in staat zijn om te alterneren tussen beide sferen blijken
volgens hen het meest succesvol op school. Voor de aanpassing aan de
verschillende sferen is het van belang dat jongeren tijd doorbrengen
binnen de betreffende sferen. Door langdurig verblijf in de groep
maken zij zich de voor de groep gangbare levensstijl, normen en
waarden, overtuigingen en emoties eigen en ontstaat het
groepstoebehoren. Dit socialisatieproces begint al op jonge leeftijd.

1.4.

Levensloop en identiteitsontwikkeling

Voor de doelgroep van dit onderzoek - de Turkse internaten huisvesten
leerlingen vanaf 12 jaar – is ook de levensloopspsychologie van belang.
Volgens de socioculturele theorie van Vygotsky (Berk, 2010) vindt
intergenerationele overdracht van cultuur plaats via sociale interactie
met volwassen leden of met meer ervaren leeftijdsgenoten uit de sociale
groep waar iemand deel van uitmaakt. Door deze interactie
internaliseren kinderen de voor de (sub)cultuur betekenisvolle
activiteiten en kenmerken. Zo leren kinderen al van jongs af aan de
gewoonten van de groep waartoe ze behoren en begint op deze manier
de identiteitsvorming.
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Hoewel de vorming van identiteit een levenslang proces is
(Bertram-Troost et al., 2006), is volgens Erikson de adolescentiefase
hiervoor cruciaal (1950, 1968). Dit is de levensfase tussen de kindertijd
en de volwassenheid, waarin grote biologische, cognitieve en sociale
veranderingen plaatsvinden (Van Aken & Slot, 2004). De
adolescentieperiode begint met de puberteit, de periode waarin
lichamelijke veranderingen optreden die leiden tot lichamelijke
volwassenheid en seksuele rijpheid. Deze start voor meisjes rond het
11e levensjaar en voor jongens rond het 13e levensjaar. Behalve de
lichamelijke rijping en de psychoseksuele ontwikkeling vinden er tijdens
de adolescentie ook processen plaats van losmaking van de ouders,
zoeken naar autonomie, experimenteren met keuzemogelijkheden en
aangaan van verplichtingen op maatschappelijk gebied en op het gebied
van persoonlijke relaties (Van Aken & Slot, 2004).
Erikson (1968) wijst de adolescentiefase aan als de belangrijkste
fase voor het ontwikkelen van een persoonlijk en eenduidig
waardensysteem. Het is deze fase waarin het individu in een veelheid
van mogelijkheden samenhangende keuzen maakt die hij/zij het best bij
zichzelf vindt passen. Ook worden in deze fase waarden
geïnternaliseerd (Erikson, 1968; Oosterwegel & Vollebergh, 2006).
Volgens Carver & Scheier (1998) zijn geïnternaliseerde waarden en de
daaruit voortkomende wensen en doelen van essentieel belang voor de
zelfregulatie. Om richting te geven aan het gedrag moeten waarden niet
alleen geïnternaliseerd worden, maar volgens hen ook eenduidig zijn
(ibid.). Dit standpunt zien we terug in de culturele
discontinuïteitsbenadering. Volgens deze benadering is het
aanpassingsproces van leerlingen moeizamer naarmate het verschil
tussen de eerdere en de nieuwe socialisatieomgeving groter is (De Haan
& Elbers, 2005). De aanpassing is afhankelijk van een scala aan
factoren, waaronder de mate van overeenkomst tussen de privédomeinen en de publieke domeinen en de leeftijd waarop het
aanpassingsproces in de nieuwe omgeving start (Van Ours & Veenman,
2005). Een probleem ontstaat wanneer de verschillende
socialisatiedomeinen conflicterende waarden hanteren. Het is dan
onduidelijk voor welke waarde het individu zal kiezen. Iedere keuze zal
immers inhouden dat een andere waarde niet nageleefd wordt
(Oosterwegel & Vollebergh, 2006).
De identiteit wordt gevormd en gescherpt in de sociale en
historische context waarin iemand zich bevindt (Bertram-Troost et al.,
2007; King, 2003) op het terrein van persoonlijke relaties,
maatschappelijke positie (Van Aken & Slot, 2004), etniciteit (Smith,
1991; Maliepaard et al., 2009), levensbeschouwing en religie (Van Aken
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& Slot, 2004; Bertram-Troost et al., 2006; Maliepaard et al., 2009). Een
goede identiteitsontwikkeling resulteert volgens Erikson (1950) in een
onafhankelijk en positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Wanneer het niet
lukt om een coherent waardensysteem te ontwikkelen, ontstaat volgens
hem identiteitsverwarring.
Volgens verschillende onderzoekers geeft religie in het bijzonder
kaders voor het vormen van de identiteit (King, 2003, Maliepaard en
Phalet, 2012). Religie biedt wereldvisie, sociale normen en waarden en
relaties waarnaar jongeren hun identiteit vormen (King, 2003). In de
ontwikkeling en/of het behoud van de Turkse identiteit speelt religie
eveneens een belangrijke rol (CBS, 2009). Uit onderzoek blijkt dat
naarmate Turken meer sociale contacten hebben binnen de eigen
gemeenschap, zij meer deelnemen aan islamitische praktijken en zich
meer moslim voelen (Maliepaard & Phalet, 2012). Ook is gebleken dat
sociale uitsluiting, stereotypering en discriminatie op basis van de
(openlijke) religieuze oriëntatie van de jongeren, kan leiden tot een
herwaardering van de islam, wat de relatie met het culturele erfgoed van
het land van herkomst van deze jongeren verstevigt (Güngör, Bornstein
& Phalet, 2012). Religieuze socialisatie middels Koranlessen aan
kinderen en moskeebezoek van de volgende generatie Turken binnen
de familie en de Turkse gemeenschap, is een beschermende factor
tegen het verlies van de islamitische identiteit (Fleischmann, 2012; Voas
& Fleischmann, 2012).

1.5.

Onderzoeksvragen

Gezien het voorgaande is het in het kader van dit onderzoek van belang
of Turkse internaten gerekend worden tot het private dan wel het
publieke domein. Een relevante vraag hierbij is wat de ouders van de
oud-leerlingen van de Turkse internaten kenmerkt. Ofwel: welke ouders
kiezen voor een Turks internaat voor hun kind(eren) en met welke
motivatie? Een andere relevante vraag is welke jongeren ervoor kiezen
om het opleidingstraject op een Turks internaat te voltooien. Eveneens
van belang is de vraag welke jongeren voortijdig stoppen met het
opleidingstraject, alsmede de motivatie hiervoor. Voor dit onderzoek is
het vervolgens van belang te bekijken wat het doorlopen traject op het
Turks internaat inhoudt en wat deze betekent voor de integratie van de
oud-leerlingen. Meer toegespitst op de vraag welke meerwaarde de
Turkse internaten hebben voor de integratie van hun leerlingen in de
Nederlandse maatschappij.
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Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre integreren oud-leerlingen van Turkse internaten in
Rotterdam in de Nederlandse samenleving?
Deelvragen van het onderzoek zijn:
1. Behoren Turkse internaten tot het private of het publieke domein
van de leerlingen en hun ouders? Hoe denken de besturen en de
oud-leerlingen hierover?
2. Wat is de doelstelling van de Turkse internaten en hoe vertaalt dit
zich naar het dagelijkse programma? Welke bijdrage leveren de
Turkse internaten aan de integratie van de leerlingen?
3. Welke ouders kiezen voor Turkse internaten, wat zijn hun
motieven volgens de sleutelinformanten en de oud-leerlingen?
4. Welke leerlingen voltooien het onderwijstraject binnen de Turkse
internaten en welke stoppen voortijdig? Welke motivatie hebben zij
voor het voltooien en voor het voortijdig stoppen?
5. Hoe ziet de onderwijscarrière eruit van de oud-leerlingen van de
Turkse internaten? En de arbeidsparticipatie? Op welke wijze zijn
de oud-leerlingen verder maatschappelijk actief?
6. Hoe heeft het verblijf in het Turks internaat volgens de oudleerlingen bijgedragen aan hun integratie wat betreft opleiding,
werk en maatschappelijke participatie?

1.6.

Medewerking van de Turkse internaten

Dit onderzoek vindt plaats kort na het ontstaan van brede
maatschappelijke aandacht voor - en onrust rondom - Turkse
internaten in Rotterdam. Ten eerste is op 10 november 2012 het artikel
‘Onzichtbaar in het internaat van de moskee’ in het NRC-Handelsblad
verschenen. Dit artikel stelt onder andere dat er geen toezicht bestaat
op de kwaliteit van Turkse internaten. Dit in tegenstelling tot het
strenge toezicht op kinderdagverblijven en schippersinternaten
(Kouwenhoven & Rosenberg, 2012).
Ten tweede is er na uitlekken van een notitie van de
inspectieambtenaar van de Dienst Toezicht Gebouwen van de
Rotterdamse deelgemeente Feyenoord onrust ontstaan over mogelijke
bevoordeling van bepaalde groeperingen door deelgemeenteraadsleden
van Feyenoord. Het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse
Gemeenten (BING) is recent verschenen. In dit onderzoek zijn onder
andere dossiers met betrekking tot de Fatih moskee en het Turks
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internaat van Stichting Manolya onderzocht, beide gevestigd aan de
Polderstraat in de deelgemeente Feyenoord (Kolthof, 2013).
Een derde punt is dat dit onderzoek plaats vindt naar aanleiding
van vragen vanuit de politieke partij Leefbaar Rotterdam. Raadslid
Anita Fähmel van Leefbaar Rotterdam heeft aan de basis gestaan van
onderzoeken naar de Turkse Fethullah Gülen organisatie in Nederland.
Na verschijnen van het artikel in het NRC-Handelsblad formuleert zij
raadsvragen die aanleiding vormen voor dit onderzoek (Fähmel, 2012).
De context waarin dit onderzoek plaats vindt heeft dus
allerminst een geruststellend effect op de Turkse internaten. Daarom is
voorafgaand aan het onderzoek aan de besturen van de drie Turkse
internaten gevraagd of zij bereid zijn medewerking te verlenen aan dit
onderzoek. Alle drie de besturen hebben hun medewerking toegezegd.
Hierna is het onderzoek van start gegaan.

1.7.

Methoden van onderzoek

De onderzoeksopzet kent een drietal methoden. Een eerste methode is
een literatuurstudie waarmee relevante achtergrondinformatie wordt
verkregen. De tweede onderzoeksmethode bestaat uit interviews met
sleutelinformanten. De derde methode bestaat uit interviews met oudleerlingen van de Turkse internaten. Onderstaand beschrijven we de
drie onderzoeksmethoden.

1.7.1. Literatuurstudie
De literatuurstudie dient relevante informatie op te leveren voor de
beschrijving van de Turkse internaten en de ontwikkeling van de
leerlingen van de Turkse internaten. De literatuurstudie richt zich
daarom ten eerste op de Turkse gemeenschap in Nederland, de
verschillende stromingen onder de Turken en de wijze waarop zij in
Nederland zijn georganiseerd. Hierbij kijken wij naar de vier grootste
stromingen. Ook vindt literatuuronderzoek plaats naar Turkse
internaten in Nederland en hun werkwijze.
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1.7.2. Interviews met sleutelinformanten
De interviews met sleutelinformanten dienen informatie op te leveren
over het onderwijs op het Turks internaat, over de dagelijkse gang van
zaken op het internaat en over andere zaken die relevant zijn voor dit
onderzoek en de interviews met de oud-leerlingen. Het onderzoek is
gestart met het voornemen om zes sleutelinformanten te spreken. De
eerst aangewezen sleutelinformanten zijn derhalve de bestuurleden van
de drie Turkse internaten.
Ondanks de voorafgaande toezegging tot medewerking, waren
de bestuursleden terughoudend in hun medewerking. Dit is niet geheel
onbegrijpelijk. Een sleutelinformant buiten de Turkse internaten
formuleert het als volgt:
Sleutelinformant: ‘Er bestaat de perceptie dat hoe dan ook een stok
gevonden moet worden om de hond mee te slaan. (…) Turken
percipiëren dit, die zien dus dit onderzoek… hoe objectief jullie zelf
ook kunnen zijn, maar er zit achter dit onderzoek een hele andere
agenda. En daarom hebben ze geen zin om er aan mee te werken.(…)
Ze zijn natuurlijk bang voor die andere agenda die er achter zit. Ze
kunnen niet overzien wat de betekenis is van dit onderzoek, wat het
voor hun functioneren kan beteken. Ze proberen het allemaal af te
houden of de informatie helemaal te controleren.’

Omdat de besturen van de Turkse internaten belanghebbenden zijn in
dit onderzoek, bestond de mogelijkheid dat zij de informatie zouden
reguleren. Daarom hebben wij in dit onderzoek sleutelinformanten
betrokken die op verschillende manieren betrokken zijn (geweest) bij de
Turkse internaten, maar ook mensen die niet direct betrokken zijn bij
de Turkse internaten. Hieronder bevonden zich zowel Turken als nietTurken. Aldus konden wij de informatie van verschillende
sleutelinformanten naast elkaar leggen om een goed beeld van de
werkelijkheid te verkrijgen.
In totaal hebben wij uiteindelijk 13 sleutelinformanten
gesproken. De informatie van extra sleutelinformanten compenseert
gedeeltelijk het tekort aan het beoogde aantal respondenten (zie ook
§1.7.3). Drie sleutelinformanten hebben uit angst voor negatieve
consequenties nadrukkelijk verzocht om anonimiteit. Zij zijn daarom
onherkenbaar beschreven vanuit hun expertise of invalshoek. Eén van
deze anonieme sleutelinformanten heeft zich na lezing van het
conceptrapport teruggetrokken als sleutelinformant met als
argumentatie: ‘In het hele rapport is nergens te schrijven dat er een zeer
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repressieve omgeving heerst waar kinderen een zeer conservatieve
persoonlijkheidsvorming krijgen.’ Voor een overzicht van de overige 12
sleutelinformanten zie bijlage I.
De gesprekken met de sleutelinformanten zijn gevoerd door
twee onderzoekers. Alle gesprekken zijn na akkoord van de
sleutelinformanten op band opgenomen en woordelijk getranscribeerd
voor verwerking. Vier sleutelinformanten gingen niet akkoord met een
bandopname. Van deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt. Alle
transcripties van de opnamen en de gespreksaantekeningen dienden
vervolgens als basis voor de informatie in dit rapport, alsmede voor de
topiclijst voor de respondenten in dit onderzoek, de oud-leerlingen.

1.7.3. Interviews met oud-leerlingen van de internaten
Voor dit onderzoek hebben wij 20 oud-leerlingen van de internaten
willen interviewen, waaronder 10 meisjes en 10 jongens. Wij hadden
zowel oud-leerlingen nodig die het traject op de internaten hebben
afgerond als oud-leerlingen die voortijdig zijn gestopt met hun traject
bij het internaat. Met name de laatste groep is een groep leerlingen die
naar verwachting kritisch terugblikt naar de periode binnen het
internaat. Deze groep heeft er immers voor gekozen om er voortijdig
mee te stoppen.
Voor de werving van de leerlingen hadden wij het voornemen
om via de Turkse internaten een brief op te sturen naar al hun oudleerlingen met aankondiging van een telefonische werving door de
onderzoekers. De intentie was om middels een ad random steekproef te
komen tot enkele respondenten, die op hun beurt weer andere
respondenten konden aanleveren. Deze sneeuwbalmethode is
gebruikelijk bij kwalitatief onderzoek.
De besturen van alle drie de Turkse internaten gaven echter aan
dat zij geen leerlingadministratie hebben. Zij konden derhalve geen
namen en gegevens van leerlingen aanleveren. Wel boden zij aan om
zelf oud-leerlingen te benaderen voor medewerking aan het onderzoek.
Dit hield in dat de Turkse internaten de eerste selectie maakten.
Aangezien wij middels de sneeuwbalmethode aan volgende
respondenten konden komen, gingen wij akkoord met deze werkwijze.
Echter ook de eerste selectie liet op zich wachten. Wij hebben
nogmaals beroep gedaan op de bestuursleden voor de eerste werving.
Wij hebben hiertoe enkele (telefonische) gesprekken met hen gevoerd.
De gesprekken dienden hen ervan te overtuigen dat wij (de
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onderzoekers) de verkregen informatie op een wetenschappelijke
manier zouden analyseren en verwerken. Het resultaat van deze
gesprekken was dat de bestuursleden ons in contact brachten met de
eerste respondenten.
In totaal leverde de werving door de besturen vijf respondenten
op, waarvan vier meisjes en één jongen. De sneeuwbalmethode moest
leiden tot andere oud-leerlingen. Echter de meisjes die door het Turks
internaat van Stichting Manolya geworven waren, wilden of konden
geen andere oud-leerlingen voor het onderzoek aanleveren. Zij hadden
allemaal contact met andere oud-leerlingen, maar deze zouden volgens
hen niet mee willen werken aan het onderzoek. De jongen die door
Turks internaat El Biruni geworven was leverde vier andere
respondenten aan. Werving via andere kanalen heeft één vrouwelijke
respondent opgeleverd die bereid was tot medewerking aan het
onderzoek. In totaal kwamen wij zo op tien respondenten, waarvan vijf
meisjes en vijf jongens.
De gesprekken met de respondenten vonden - op een na - éénop-één plaats. Dat wil zeggen dat één onderzoeker het gesprek met één
respondent voerde. Ieder gesprek ving aan met een kennismaking en
een introductie van de onderzoeker waarin deze de doelstelling van het
onderzoek uitlegde. Na toestemming voor een audio-opname en de
kennismaking kon het interview starten.
De interviews met de respondenten duurden gemiddeld circa 45
minuten. Het kortste interview duurde circa 30 minuten en het langste
interview circa 60 minuten. De interviews zijn op geluidsapparatuur
opgenomen en woordelijk getranscribeerd. Bij de verwerking van de
interviews hebben wij zowel gebruik gemaakt van de informatie uit
transcripties als informatie die bij de kennismaking is gedeeld. Ook
informatie na het afzetten van het geluidsopname-apparaat is gebruikt
voor verwerking in dit onderzoek.
De verwerking van de informatie heeft plaatsgevonden door de
transcripties en aantekeningen van de onderzoekers te coderen volgens
een vooraf opgesteld codeboek. De gecodeerde interviews zijn
(conform de methodiek van het kwalitatief verwerkings- en
analyseprogramma Atlas-ti) gebruikt als basis voor deze rapportage.

1.8.

Leeswijzer

Dit rapport is opgebouwd uit drie delen en tien hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk is de inleiding.
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Deel I bestaat uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 en gaat over de
internaten en over de ouders van de leerlingen op de internaten. In
hoofdstuk 2 gaan we in op vier hoofdstromingen onder Turken. In dit
hoofdstuk beschrijven we op basis van literatuurstudie de
hoofdstromingen en de bredere maatschappelijke context waarin deze
stromingen zich hebben ontwikkeld, ook in Nederland. Deze
informatie is van belang om verschillen tussen de afzonderlijke
internaten te kunnen begrijpen. In hoofdstuk 3 beschrijven we op basis
van de interviews met de sleutelinformanten de drie Turkse internaten
in Rotterdam. We gaan in dit hoofdstuk in op de werving en selectie, de
dagindeling, de weekstructuur, de huiswerkbegeleiding, de religieuze
vorming en ontwikkeling, de overnachtingsmogelijkheid en op de
aandacht voor integratie. In hoofdstuk 4 geven wij weer welke ouders
kiezen voor verblijf van hun kind(eren) op een Turks internaat. Ook de
keuzemotieven van ouders komen in dit hoofdstuk aan bod, alsmede de
relatie van deze motieven met integratie.
Deel II bestaat uit hoofdstuk 5 tot en met 8, waarin we ingaan op
de integratie van de oud-leerlingen, op basis van de interviews met de
oud-leerlingen. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de oudleerlingen, hun herkomstgezinnen en de motivatie van de oudleerlingen voor het Turks internaat. Ook de motivatie om voortijdig uit
het Turks internaat te stappen wordt in dit hoofdstuk behandeld. In
hoofdstuk 6 zijn de ervaringen van de respondenten beschreven. Het
hoofdstuk start met een beschrijving van ervaringen rondom de
aanmeldprocedure. Wij gaan vervolgens in op de dagindeling van de
Turkse internaten en op de begeleiding. In hoofdstuk 7 beschrijven wij
wat de oud-leerlingen vertellen over hun onderwijsloopbaan, hun
arbeidsparticipatie en hun maatschappelijke participatie. Bij al deze
paragrafen leggen wij de focus op de integratie van de oud-leerlingen in
de Nederlandse samenleving. We sluiten deel II af met hoofdstuk 8
waarin de oud-leerlingen terugblikkend vertellen over de bijdrage van
het Turks internaat aan hun sociaal-culturele integratie.
Deel III bestaat uit de hoofdstukken 9 en 10. Hoofdstuk 9 bevat
de conclusies. Dit hoofdstuk begint met behandeling van de subvragen
en eindigt met de beperkingen van het onderzoek. In hoofdstuk 10
formuleren we tot slot aanbevelingen.
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2. TURKSE STROMINGEN
Onder de Turken in Nederland kunnen globaal vier hoofdstromingen
worden onderscheiden met verschillende overtuigingen over de sociale
functie van de religie: de Diyanet, de Fethullah Gülenbeweging, de Milli
Görüş en de Süleymancı-beweging. Daarnaast bestaan er nog diverse
andere kleinere stromingen. Deze laten wij buiten de kaders van dit
onderzoek. De vier hoofdstromingen zijn allen orthodox in hun
religieuze opvattingen, waarbij met de term ‘orthodox’ wordt bedoeld
het zich strikt houden aan nauwgezette islamitische regels, zoals
bijvoorbeeld voorschriften met betrekking tot het rituele gebed, de salat
(Van Bruinessen, 2010; Van Heelsum et al., 2005, Sunier et al, 2011).
Echter de mate van conservatisme, de vertaling van religie naar het
maatschappelijk leven en de accenten die daarbij worden gelegd
verschillen tussen de stromingen (Van Bruinessen, 2010; Van Heelsum
et al., 2005, Sunier et al, 2011). De Turkse internaten die centraal staan
in dit onderzoek zijn gelieerd aan moskeeën van verschillende Turkse
stromingen. De verschillen tussen de internaten komen tot uiting in de
doelstellingen van en de dagelijkse praktijk op de Turkse internaten.
Om deze verschillen te kunnen begrijpen is het belangrijk de vier
hoofdstromingen nader te bespreken. In dit hoofdstuk gaan we daarom
in op de vier hoofdstromingen.
Sunier et al. (2011) onderscheiden vier politieke perioden in
Turkije waarbinnen de religieuze stromingen zich hebben ontwikkeld.
De eerste periode (1923-1945) was de periode waarin het autoritaire
Kemalisme6 heerste. De tweede periode (1945-1980) laat zich
kenmerken door politiek liberalisme en de opkomst van de islam als
cruciale factor in het politieke proces. In de derde periode (1980-2003)
was er de opkomst van een Turkse civil society en een middenklasse die
eigen religieuze overtuigingen formuleerde. De zichtbaarheid van de
islam in het publieke leven groeide in deze periode. De laatste periode
(2003 tot heden) is de periode waarin de AKP7 aan de macht kwam.
Deze partij breekt met het Kemalisme. De koers van het AKP wordt

6
7

Mustafa Kemal werd later bekend als Atatürk.
AKP: Adalet ve Kalkinma Partisi ofwel Partij voor rechtvaardigheid en
ontwikkeling.
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ook wel een re-islamisering van Turkije genoemd of een conservatieve
revolutie (Yavuz, 2009).
2.1.

Diyanet

De Diyanet8, opgericht in 1924 gedurende het Kemalisme, is het
Turkse staatsapparaat voor religieuze zaken. Atatürk seculariseerde de
staat, het onderwijs en de rechtspraak. Hij streefde naar een versnelde
ontwikkeling van Turkije op basis van rationalisme en wetenschap en
limiteerde de rol van religie in het sociale leven. Volgens Sunier et al.
(2011) zag Atatürk religie als een individuele kwestie. Het directoraat
voor religieuze zaken, de Diyanet, moest de officiële zaken rond de
islam in Turkije coördineren, waaronder de officiële opleidingen voor
imams. De Diyanet beheert ook de moskeeën in Turkije (Sunier et al.,
2011). Sinds de jaren tachtig coördineert de Diyanet ook de officiële
zaken voor Turkse moslims in Europa, zoals de ter beschikking stelling
van imams met een erkende opleiding. In Nederland wordt de Diyanet
sinds 1978 vertegenwoordigd door de Islamitische Stichting Nederland
(ISN), waar circa 142 moskeeën bij aangesloten zijn. De ISN heeft
afspraken met de Nederlandse overheid over de voorwaarden waar
imams aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een
voorlopige werkvergunning (Landman, 1992).
De Diyanet heeft in de gemeente Rotterdam in totaal zeven
moskeeën (Mevlana, Gültepe, Kocatepe, Anadolu, Laleli, Ulu en de
Merkezmoskee in Hoogvliet).

2.2.

Gülen

De Gülenbeweging is een Turks Islamitische beweging die reeds actief
is in meer dan honderd landen. Fethullah Gülen, geboren in OostTurkije in 1941, begon als religieuze leider in 1966 binnen een
Diyanetmoskee in Izmir. Hij bouwde in Izmir een netwerk op van
(financieel draagkrachtige) volgelingen en startte zomerkampen voor
intensieve religieuze training van jongeren. Gaandeweg breidde hij zijn
netwerk uit met getrouwen die financieel bijdroegen aan de wereldwijde
oprichting van internaten voor kinderen en jongeren met een
combinatie van studie en strikte religieuze disciplinering (Van
Bruinessen, 2010). De Gülenbeweging staat dan ook bekend om de
8

Diyanet betekent ‘godsdienst’.
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schoolinternaten waar kinderen vanaf basisschoolleeftijd intern
opgeleid worden.
Volgens Van Bruinessen (2010) wilde Gülen een nieuwe elite
vormen in de wetenschap en techniek, een elite met een diep-religieuze
houding (Van Bruinessen, 2010). Onderdeel van zijn initiatieven zijn
naast een zakelijk imperium - het zakelijk netwerk, maar ook een eigen
bank - ook een media-imperium. Voorstanders van deze beweging
benadrukken volgens Van Bruinessen (2010) de successen binnen het
onderwijs en in het zakenleven. Tegenstanders beschrijven volgens hem
de beweging als een strategische poging om de fundamentalistische
islam aan de samenleving op te leggen (ibid.).
De beweging maakt een zichtbaar onderscheid tussen het
publieke en het private domein. In het publieke domein heeft de
Gülenbeweging een seculier imago. In het private domein is er sprake
van intensief godsdienstonderwijs, religieuze devotie en
zelfdisciplinering (Van Bruinessen, 2010). Van Bruinessen (2010)
concludeert op basis van zijn onderzoek naar de Fethullah
Gülenbeweging dat de Güleninternaten in Nederland een positieve
invloed hebben op de integratie. Deze conclusie beperkt zich tot
structurele integratie met de kanttekening: ‘in de wereld, maar niet van
de wereld’. De publieke activiteiten zijn werelds, maar in het privéleven
is er een strikte morele discipline conform de religieuze socialisatie
(ibid).
Ten tijde van dit onderzoek zijn er (voor zover de onderzoekers
bekend) in Rotterdam geen internaten van de Gülenbeweging. Wel zijn
er studentenhuizen voor 18-plussers in eigendom van de
Gülenbeweging waar leerlingbegeleiding georganiseerd wordt door de
beweging.
2.3.

Milli Görüş

De Milli Görüş (vertaling: de Nationale Visie) is oorspronkelijk een
economisch-politieke filosofie van Necmettin Erbakan en ontstond
officieel in 1973 (Sunier et al., 2011). Volgens Sunier et al. (2011) en
Van Heelsum et al (2004) is deze stroming een politieke islamitische
organisatie die zich bezig houdt met de religieuze belangenbehartiging
van moslims in onderhandeling met de staat. Milli Görüs benadrukt
volgens hen de religieuze opvoeding van kinderen met een strikte
vorming van conservatief-islamitische normen en een moreel besef.
Ook streeft deze stroming naar een complete vrijheid van religie,
zonder staatscontrole (Van Heelsum et al., 2004; Sunier et al., 2011).
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Deze stroming kent een groot netwerk van moskeeën in Europa.
Het Europese hoofdkwartier is gevestigd in Duitsland, vlakbij Cologne.
In Nederland kent de stroming circa 30.000 aanhangers onder de
Turken en 23 moskeeën (Yukleyen, 2010). De Milli Görüş organisatie
in Europa maakt zich steeds meer los van de politiek in Turkije en richt
zich meer op het leven als moslim in Europa. De aanhangers van deze
stroming in Europa achten politieke beïnvloeding in hun woonland van
meer belang voor hun dagelijkse leven en hun moslimidentiteit dan de
politieke beïnvloeding in Turkije (Canatan, 2001). Een belangrijk
speerpunt van de Milli Görüş in de belangenbehartiging in Europa is de
organisatie van een infrastructuur voor religieus islamitisch onderwijs.
Evenals de Gülenbeweging staat ook de Milli Görüş in Nederland
bekend om een goed aanpassingsvermogen in publieke domeinen en
een behoudende interne structuur, evenals behoudende overtuigingen
in private domeinen (Yukleyen, 2010). Nederland kent sinds 1997 twee
koepelorganisaties voor de Milli Görüş: in het noorden van Nederland
de Milli Görüş Noord Nederland (MGNN) en in het zuiden van
Nederland de Nederlands Islamitische Federatie (NIF), die mede met
het oog op transparantie de organisatienaam omstreeks 1998
veranderde in Milli Görüş Nederland. NIF heeft circa 35 aangesloten
moskeeën en 45 aangesloten jongeren- en vrouwenorganisaties (Sunier
et al., 2011). In Rotterdam heeft de Milli Görüş-stroming drie
moskeeën (Iskenderpaşa, Birlik, Ayasofya) en één internaat voor
jongens. Dit is tevens het enige Milli Görüş-internaat in Nederland.

2.4.

Süleymancı

De Süleymancıbeweging is ontstaan rondom Suleyman Hilmi Tunahan
(1888-1959), die zich inzette voor het behoud van het
godsdienstonderwijs in de seculiere Turkse republiek (Sunier et al.,
2011). Hij bouwde een netwerk van Koranscholen op en verzette zich
tegen de staatscontrole over de godsdienst. De beweging richt zich
sinds de jaren zeventig primair op het Koranonderwijs, waarbinnen de
kinderen Arabisch leren en de Koran leren reciteren (Heelsum et al.,
2004; Yukleyen, 2010).
De Süleymancıbeweging was de eerste Turkse stroming die in
Europa actief werd. In de jaren zeventig startte deze stroming ook
activiteiten in Nederland (Sunier et al., 2011). Volgens Van Heelsum et
al. (2004) staan godsdienstonderwijs en mystieke moskeebijeenkomsten
centraal in wat hij beschrijft als een tamelijk gesloten beweging. Het
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komt in deze Turks-islamitische stroming regelmatig voor dat op een
moskee-adres ook een gelieerd educatief (jongeren)centrum, ofwel
Turks internaat, voor jongeren vanaf 12 jaar, is gevestigd (Van
Bruinessen, 2010; Heelsum et al., 2004). Volgens Van Bruinessen
(2010) heerst binnen deze stroming een hoge mate van
groepssamenhang en –conformisme en is discipline en orde van groot
belang (Van Bruinessen, 2010). Süleymancı-organisaties in Nederland
vallen onder de overkoepelende organisatie Stichting Islamitisch
Centrum Nederland (SICN), die de banden met Süleymancıorganisaties in Duitsland en Turkije onderhoudt. De moskeeën, Turkse
internaten en Koranscholen van de Süleymancı maken geen gebruik
van de imams van de Diyanet, maar leiden hun eigen imams op.9
Aanvankelijk was de SICN een naar binnen gekeerde organisatie die
weinig contact had met andere organisaties. Maar dit is gedurende de
afgelopen decennia veranderd. Sinds de jaren negentig nemen
vertegenwoordigers van de SICN deel aan diverse adviesgroepen en
debatten over de islam. In 2009 heeft het SICN een aangesloten
infrastructuur in Nederland bestaande uit 41 moskeeën en een imamtrainingscentrum. Daarnaast zijn er nog 43 islamitische organisaties
waarmee het SICN nauw samenwerkt (Landman, 2009). Onderdeel van
het SICN is het Europees Instituut voor Islamitische Wetenschappen.
Dit instituut verzorgt onder andere een islamitisch-theologische
basisopleiding en ondersteunt moslimjeugd in het traject tot imam/hoca
in de vorm van loopbaanbegeleiding. Het instituut verzorgt ook
uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse moslimjeugd.
In Rotterdam heeft de Süleymancıbeweging drie moskeeën
(Merkez, Fatih, Stichting Islamitisch Centrum Noord). Uit de
Süleymancımoskeeën zijn twee internaten voortgekomen, waarvan één
voor jongens (Vereniging ABI) en één voor meisjes (Stichting
Manolya). In Nederland heeft de Süleymancıbeweging twintig
internaten.

2.5.

Ouders en de stromingen

De vier verschillende stromingen zijn gebaseerd op verschillende visies
en hebben van oudsher verschillende maatschappelijke rollen (Sunier et
al., 2011). Zo heeft de Süleymancıstroming veel Koranscholen en
Turkse internaten opgericht. De Diyanet levert officieel erkende imams
9

Bron: http://www.sicn.nl/pages/over-sicn/oprichting.html
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aan Koranscholen en moskeeën en de Milli Görüş wordt geassocieerd
met een politieke partij. De Gülenbeweging heeft studiehuizen waar
kinderen en jongeren een strak programma in hun opwaartse mobiliteit
combineren met hun islamitische identiteit. Het is voor ouders in
Turkije daarom goed mogelijk om hun kind naar een Süleymancı
Koranschool of –internaat te sturen, tijdens moskeebezoeken profijt
hebben van de diensten van de Diyanet, en op den duur hun kind te
plaatsen in een studiehuis van de Gülenbeweging . Dit alles is voor
ouders goed te combineren met bijvoorbeeld een politieke voorkeur
voor de Milli Görüş.
Sleutelinformant: ‘Süleymancı’s zijn heel erg in zichzelf gekeerd, heel
erg bang voor de zondige buitenwereld. Terwijl de Gülenbeweging juist
mensen stimuleert om, dat is ook weer christelijk hè: ‘in de wereld te
zijn maar niet van de wereld’, dus om wel actief te zijn in de wereld.’
Onderzoeker: ‘Wat is de Süleymancı voor beweging?’
Sleutelinformant: ‘Het is oorspronkelijk een mystieke beweging, het is
een Soefi-orde, maar ze zijn in Turkije vooral bekend geworden door
de Korancursussen. In die tijd dat je officieel geen Korancursussen
mocht krijgen, hadden zij illegale Korancursussen. Later waren het de
eerste grote legale en ze hebben al heel vroeg van die internaten
opgericht. Ze waren de eerste die van die internaten oprichtten. Een
aantal van mijn Güleninformanten bijvoorbeeld, die zijn hier geboren
en opgegroeid. En toen ze een jaar of twaalf waren, waren die ouders
bang dat ze verkeerde contacten zouden krijgen, drugs, seks en al die
dingen die voor kinderen gevaarlijk zijn. Dus die stuurden ze naar
Turkije toe en daar waren toen alleen maar die Süleymancı-internaten.
Dus die hebben op een Süleymancı-internaat gezeten, maar zijn bij
terugkeer hier tot de Gülenbeweging toegetreden.’

Ondanks de verschillende vertrekpunten van de vier behandelde
stromingen legt een sleutelinformant een belangrijk accentverschil uit
tussen de praktijk in Turkije en in Nederland. Hij ziet een zekere mate
van homogenisering van de maatschappelijke functie van de
verschillende stromingen in Europa en Nederland.
Sleutelinformant: ‘Het interessante is de stelling van: ‘Dat zijn heel
verschillende stromingen die als het ware in Europa heel verschillende
dingen gingen doen.’ Dat is helemaal niet waar. Punt is juist dat ze
hetzelfde gingen doen en dat ze dus allemaal hier gingen richten op een
deel van de bevolking die ze in Turkije eigenlijk nauwelijks bedienden.
De Süleymancı in Turkije, dat is van oudsher vooral in een aantal
grotere provinciesteden actief. Welvaartspartij Milli Görüş, dat was
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natuurlijk een soort van politieke beweging. En Diyanet, dat zat overal,
dat waren ambtenaren, een ambtelijke instelling die dingen regelde. Nu
zijn dus alle drie om een bepaalde reden naar Europa gekomen en
gingen niet hun eigen dingetjes doen, maar gingen allemaal zich richten
op waar hier behoefte aan was. Moskeeën, accommodatie weet ik wat
allemaal meer. Dus zij gingen in dezelfde vijver vissen. Terwijl je in
Turkije dus kan hebben dat ouders hun kinderen naar een Süleymancı
Korancursus sturen, dat ze op de welvaartspartij stemmen en dat ze
uiteraard naar een Diyanet-moskee gaan. Wat je dus hier ziet gebeuren
in Europa, eigenlijk vanaf begin jaren zeventig, maar zeker eind jaren
zeventig, zie je dus dat zij in een soort van competitieve relatie tot
elkaar komen te staan, omdat ze in dezelfde vijver vissen en dat ze
dezelfde activiteiten aanbieden. En dat maakt dat je dus een heel ander
soort van dynamiek ziet dan in Turkije. Het hele idee van ‘Er is een
soort van continuïteit met Turkije’, daar heb ik altijd grote vraagtekens
bij geplaatst. Je moet heel erg kijken naar die lokale ontwikkelingen.’

2.6.

Wisselwerking met de maatschappij

Hoewel de meeste sleutelinformanten de werkwijze van de
verschillende moskeeën en Turkse internaten beschrijven op basis van
de stromingen, legt één van de sleutelinformanten juist nadruk op de
wisselwerking tussen de maatschappij en de verschillende Turkse
organisaties. Ook verklaart hij cultuurwisselingen binnen de organisaties
op basis van onder andere bestuurswisselingen en generatieverschillen.
Sleutelinformant: ‘Mensen moeten in een omgeving opereren waarin ze
openingen zien. Rotterdam was op dat moment absoluut voorloper.
Amsterdam heeft nog steeds niets. Die hebben gewoon een heel andere
politiek. Den Haag heeft een poging gedaan, dat is eigenlijk ook op
niets uitgelopen. Utrecht, een stad die ik ook vrij goed ken, is ook
eigenlijk... ja er zijn wel initiatieven genomen. Maar hier in Rotterdam
daar gebeurden dus echt wel dingen. (…) Wat je tegenwoordig ziet de
nationale iftar en moskeeën die de hele gemeenschap uitnodigen, dat
ontstond toen (red. ruim twintig jaar geleden). En je zag daar dus enorme
heftige discussies tussen leden en bestuur. Over de vraag van: moeten
we dat doen en waarom moeten we dat doen? Je zag intern een enorme
strijd over de vraag hoe moet je daarmee omgaan, moet je je naar
binnen keren, moet je als het ware zeggen van daar zijn we niet voor?
Of moet je juist proberen om dat op een bepaalde manier open te
breken?’
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Onderzoeker: ‘Was dat ook nog afhankelijk van de verschillende stromingen?’
Sleutelinformant: ‘Nee dus. Dat vind ik dus het interessante. (…) In
West zat een moskee van de Süleymancı’s (…) de Merkezmoskee, die
bedoel ik. De Diyanet, dat was aan de ene kant zo van de
samenwerking, dat klopte wel met hoe men ernaar keek. Maar
bijvoorbeeld die moskee op de Duyststraat, daarvan dacht men heel erg
van: ‘Nou Süleymancı is naar binnen gekeerd’. Integendeel: die waren
daar in dat deel van de stad de initiatiefnemers van een heleboel
samenwerking. ‘Hoe kan dat nou?’ zeiden mensen. Ik zei: ‘Ja, hoe kan
dat nou?’ Dat is dus die lokale dynamiek. Er waren toen van die
dialooggroepen enzo. Een heleboel dingen gebeurden er, overleg met
de gemeente, ik weet niet meer wat er toen aan de hand was. Zij waren
toen heel actief en dat had onder andere te maken met het feit dat heel
veel lokale bevolking zoiets had van ‘moskeeën, die kerk, dat kan niet’.
Het punt is, ik denk dat dat belangrijk is, het is dus niet iets wat als het
ware in beton is gegoten en wat voor de eeuwigheid geldt. Het is een
enorm levend organisme, die organisaties, enorm dynamisch en er zijn
allerlei krachten die daar op inwerken. En dan gebeurt er iets en dan
hup, gaat het weer de hele andere kant op. Want dan komt er weer een
ander bestuur en die gaan dan weer iets anders doen. Maar het is dus
wel belangrijk inderdaad dat je heel erg die lokale context meeneemt.’

Het functioneren van de verschillende Turkse organisaties is mede
afhankelijk van de wisselwerking met de maatschappij. Zo is de
transparantie van organisaties en de bereidwilligheid tot dialoog en
samenwerking mede afhankelijk van de bejegening die de betreffende
(sub)groep van de bredere samenleving ervaart. Uit bovenstaande citaat
blijkt dat rumoer in de samenleving in het verleden enerzijds heeft
geresulteerd in interne discussies over transparantie, maar ook in
bereidheid om werkelijk transparantie te creëren en om
samenwerkingsverbanden aan te gaan met niet-Turkse organisaties.
Uit de gesprekken met de sleutelinformanten blijkt dat de eigen
netwerken sterk zijn ontwikkeld, zeker binnen de afzonderlijke
stromingen. Leden binnen een stroming helpen elkaar. Deze netwerken
zouden van belang zijn voor de opwaartse mobiliteit en de integratie in
de Nederlandse samenleving.
Sleutelinformant: ‘Juist doordat zij als het ware onderdeel zijn van die
netwerken, zijn die netwerken ook een soort van opstapje. Dus je moet
het gefaseerd zien. Het is een andere manier van in de samenleving
integreren, die aan de buitenkant toch het idee geeft van ‘het gaat te
langzaam’ of ‘ze zijn teveel op zichzelf gericht’. Juist omdat ze dus, nou
ja, zeg maar veel meer in die eigen structuur zitten.’
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3. DE DRIE INTERNATEN IN
ROTTERDAM
In dit hoofdstuk beschrijven wij de drie Turkse internaten in
Rotterdam. Wij formuleren een antwoord op de eerste deelvraag vanuit
het perspectief van de sleutelinformanten: Behoren Turkse internaten
tot het private of het publieke domein van de leerlingen en hun ouders?
Ook geven wij een antwoord op de tweede deelvraag: Wat is de
doelstelling van de Turkse internaten en hoe vertaalt dit zich naar het
dagelijkse programma? Welke bijdrage leveren de Turkse internaten
aan de integratie van de leerlingen?
Dit hoofdstuk is gebaseerd op literatuurverkenning en de
informatie die wij van de sleutelinformanten kregen. Niet alle verkregen
informatie komt overeen. Bij discrepantie tussen de informatie van
sleutelinformanten onderling of tussen de sleutelinformanten en de
literatuur, hebben wij deze in dit hoofdstuk vermeld.
We beginnen met een korte beschrijving van internaten in
Turkije en Nederland. Daarna gaan we over op de Turkse internaten in
Rotterdam en hun organisatie en werkwijze. We beschrijven specifiek
de werving en selectie, het programma op de internaten en de aandacht
voor integratie.

3.1.

School- en Turkse internaten in Turkije en Nederland

Omdat de afstanden in Turkije, vooral voor plattelandsbewoners, te
groot zijn om kinderen dagelijks van en naar de middelbare school te
laten reizen, kent Turkije internaten verbonden aan de middelbare
scholen. Islamitisch godsdienstonderwijs is standaard opgenomen in
het curriculum van het middelbaar onderwijs in Turkije en beslaat twee
uur per week (Pels et al., 2006). Voor ouders die hun kinderen verder
willen laten onderwijzen in de islam bestaat er de mogelijkheid om
kinderen tijdens en/of buiten de zomervakantie voor drie tot vier
maanden naar een Koranschool (internaat of dagonderwijs) te sturen
(Pels et al., 2006). Gedurende de opleiding op deze scholen kunnen
kinderen hâfiz10 worden. Daartoe leren zij de Koran uit hun hoofd
10

Hâfiz: iemand die de Koran uit het hoofd kent.
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reciteren. Tevens bereidt deze opleiding kinderen voor op de opleiding
tot godsdienstleraar, imam of hoca. Hiervoor stromen kinderen na het
internaat voor Koranonderwijs door naar een imam-hatipschool.
In Nederland is het islamitisch onderwijs geen onderdeel van het
standaard onderwijsprogramma. Vanuit de behoefte van ouders om
hun kinderen toch een islamitische vorming te geven zijn er door
moskeeën Koranscholen opgericht naar het voorbeeld uit Turkije
(Karagül, 1987). Op basisschoolleeftijd kunnen jongens en meisjes
gezamenlijk Koranonderwijs volgen. Het onderwijs op de
Koranscholen wordt separaat gegeven voor jongens en meisjes vanaf
12 jaar en bestaat uit onder andere Arabisch, het (uit het hoofd) leren
en reciteren van de Koran en lessen in islamitische geloofsleer (zie ook
Pels et al, 2006).
Volgens zowel de literatuur als de sleutelinformanten was het de
Süleymancı-stroming die als eerste Koranscholen en Turkse internaten
in Europa en in Nederland oprichtte (Sunier et al., 2011). Deze
stroming had al in de jaren zeventig voorzieningen voor
godsdienstonderwijs in Nederland, ook in Rotterdam. Jongens werden
in de jaren zeventig en tachtig ook wel naar de pensionscholen in
Turkije gestuurd voor opleidingen. Voor meisjes werd vaker een
oplossing dichter bij de ouders gezocht. Al vlug werden in Nederland
ook Turkse internaten opgericht, zowel voor jongens als voor meisjes.
De jongens hoefden hierdoor niet meer voor langere termijnen naar
Turkije.
Eén van de sleutelinformanten gaat in op de ontwikkeling van
de moskeeën en aanverwante organisaties in Nederland. Hij schetst een
ontwikkeling van oprichting van een basaal gebedshuis naar een grotere
organisatiestructuur die religieuze opleidingen verzorgt.
Sleutelinformant: ‘In de jaren zeventig en tachtig begonnen we met
moskeeën, gewoon een gebouw waar mensen bij elkaar konden komen
om te bidden enzo. En er moest een voorganger zijn. In het begin was
dat er ook nog niet, maar dat kwam later. Volgende stap is inderdaad
het religieuze onderricht (…) De Süleymancı, Milli Görüş, het zijn wel
religieuze organisaties. Het is hun core business, om het zo maar te
zeggen. En dan de volgende stap is, inderdaad nu de hele stap van de
opleiding, de voorganger. Het ging van accommodatie naar onderwijs,
naar voorganger. Naar onderwijs geven aan de onderwijsgever om het
zo maar te zeggen.’
Onderzoeker: ‘Onderwijs geven op het gebied van het geloof?’
Sleutelinformant: ‘Ja, religie. Naar de onderwijsgever, de imam of de
godsdienstleraar. Dat zijn natuurlijk fasen, stappen.’
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3.2.

Turkse internaten in migratiecontext

Turkse internaten zijn primair opgericht om religieus onderricht te
verzorgen voor jongeren. Maar Turkse internaten spelen ook een
belangrijke rol in migratiecontext. Zeker in een samenleving en tijd die
hele andere opvoedingsvaardigheden van ouders verwacht dan zij in
hun eigen socialisatie gewend zijn (Pels et al., 2006; Mujahid, 2005;
Ramadan, 2005). Een Turks internaat kan begeleiding bieden aan
jongeren waar het gaat om de verschillende (private en publieke)
domeinen waarin de jongeren zich bewegen. Althans, zo beschrijven
enkele sleutelinformanten de huidige ontwikkelingsfase van de Turkse
internaten. Hoewel religieus onderricht de hoofddoelstelling blijft,
richten moskeeën en Turkse internaten in Nederland zich volgens hen
steeds meer op huiswerkbegeleiding en andere ondersteuning ter
bevordering van de onderwijscarrière van hun achterban. Met dit
aanbod bewegen zij mee met de behoeften van de jongeren en hun
ouders. In sommige internaten wordt de onderwijsondersteuning zelfs
geprioriteerd boven de religieuze lessen. Dat wil zeggen dat de
frequentie van de religieuze lessen wordt afgestemd op de benodigde
tijd voor huiswerk van de jongeren. Jongeren die meer tijd nodig
hebben voor hun huiswerk krijgen minder intensief godsdienstles.
3.3.

Oprichting van Turkse internaten in Rotterdam

Ook in Rotterdam werden Turkse internaten11 opgericht. Over het
jaartal van de oprichting verschillen de informatiebronnen. Zowel de
literatuur als verschillende sleutelinformanten geven andere informatie.
Ook is het niet helder hoeveel kinderen op de internaten hebben
gezeten, aangezien de besturen geen leerlingadministratie hebben
bijgehouden.
In Rotterdam zijn drie Turkse internaten waaronder één
meisjesinternaat (Stichting Manolya) en twee jongensinternaten
(Vereniging ABI en Stichting El Biruni). De leerlingen die op deze
internaten wonen zijn allen tussen 12 en 18 jaar. Na hun 18e jaar
kunnen zij op het betreffende internaat blijven wonen in ruil voor
11

De internaten in Rotterdam wensen geen Moskee-internaat te worden
genoemd. Stichting Manolya en Stichting El Biruni geven aan dat zij ‘internaat’
genoemd willen worden, Vereniging ABI wil liever een studiecentrum
genoemd worden. Voor de leesbaarheid worden alle drie de voorzieningen in
dit rapport ‘internaat’ of ‘Turks internaat’ genoemd.
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vrijwillige diensten, waaronder begeleiding van jongere leerlingen. De
internaten zijn volgens de besturen van de drie Turkse internaten
opgericht vanuit de behoefte van ouders.
Sleutelinformant: ‘Wij zijn eigenlijk ontstaan vanuit een bepaalde
behoefte die er in de samenleving was, in de Turkse samenleving destijds
en misschien ook wel gedreven door de politieke sfeer die er in die
periode was. In de jaren tachtig, begin jaren tachtig. Het is officieel
opgericht in 1985. (…) Ooit zijn onze ouders begonnen met de grote
zalen, fabriekshallen waar zij dan vanuit religieuze invalshoeken hun ding
deden. Daar, waar het gaat om de bepaalde rituelen die bij het gebed
horen. En op een gegeven moment zijn zij bij elkaar gekomen in andere
gebouwen enzo. En dan zie je dat ze ook iets willen doen voor hun
kinderen of voor wat er achteraan zit te komen. En vanuit het idee dat
de blik naar het thuisland steeds aan het vervagen is. Vanuit die behoefte
is ook ontstaan van: ‘Hey er zijn nog wat ouderen die de weg wat beter
kennen.’ Oudere jongeren, wil ik daarmee aangeven, die de weg in de
Nederlandse samenleving al aan het verkennen zijn. Vanzelf vanuit hun
eigen invalshoek, met vallen en opstaan. De ervaringen die zij opdoen,
die moeten overgebracht worden naar de nieuwe generatie jongeren die
hier ook de weg moet vinden. Zo zijn wij eigenlijk ontstaan. En ook
samen leuke dingen doen en bij elkaar komen, activiteiten organiseren
enzo.’

3.3.1. Stichting Manolya
Stichting Manolya is voortgekomen uit de Fatihmoskee. Stichting
Manolya is sinds 1990 gevestigd in deelgemeente Feyenoord, in een
voormalig schoolgebouw aan de Polderstraat (Kolthof, 2013). Op dit
adres zijn ook de Fatihmoskee, een kapperszaak en een winkel
gevestigd. Het gebouw wordt beheerd door de Stichting Islamitisch
Centrum Rotterdam-Zuid, welke behoord tot de Süleymancıstroming.
De internaatfunctie van Stichting Manolya is volgens het bestuur
in 2000 van start gegaan. Uit het onderzoek van Kolthof (2013) blijkt
het internaat in 1996 al te bestaan (Kolthof, 2013). Het internaat van
Stichting Manolya heeft een volledig bezette capaciteit van 40 plaatsen.
Ouders betalen een bedrag van € 150,- per maand per kind op het
internaat.
Het bestuur van Stichting Manolya geeft aan dat de stichting
zich niet bezig houdt met religieus onderricht, tenzij de ouders hier
expliciet om vragen. Volgens het bestuur is het internaat primair gericht
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op huiswerkbegeleiding. De sleutelinformanten geven echter aan dat de
Koranlessen en de godsdienstlessen een vanzelfsprekend onderdeel zijn
van het programma van het internaat en georganiseerd worden door de
Fatihmoskee (Süleymancıstroming). Leerlingen die de Koran- en
godsdienstlessen niet wensen vallen volgens hen vanzelf af. Zij verlaten
het internaat doorgaans na een korte verblijfsperiode.
Onderzoeker: ‘Je zegt ook dat het Koranonderwijs op het internaat op vrijwillige
basis is?’
Sleutelinformant: ‘Koranonderwijs op vrijwillige basis … ja, het is niet
echt gedwongen. Maar als je daar binnenkomt, je weet het, je gaat ook
met een bepaalde intentie, denk ik zo. (…) Je hoeft er niet verplicht aan
mee te doen, maar meestal gaan ze vanzelf daarin mee, omdat ze
denken van … ze zien ook wel dat het nut heeft en iedereen doet eraan
mee. Weet je wat, ze gaan sowieso stoppen als ze er niet aan mee willen
doen. Want die heb je ook. Dan gaan ze helemaal uit het internaat,
omdat ze het niet zitten ofzo.’
Onderzoeker: ‘Maar het is dus zo, dat als je in het internaat komt, dan moet je je
hier en hier en hier aan houden en daar hoort ook het Koranonderwijs bij?’
Sleutelinformant: ‘Ja zo gaat dat. Dat is vanzelfsprekend. Het is een
theologieopleiding en dat is daar onderdeel van. Dus het is
vanzelfsprekend dat je daar aan meedoet. En school is daar ook
belangrijk, vanzelfsprekend. Ik vind het gewoon fantastisch dat het
allebei belangrijk is.’

Naast de religieuze opleiding verzorgt Stichting Manolya met behulp
van vrijwilligers ook huiswerkbegeleiding. De structuur op het internaat
kent dagelijks een vaste moment voor het schoolhuiswerk van de
leerlingen. Tijdens de huiswerkuren is er huiswerkbegeleiding
beschikbaar voor de jongeren die dit wensen. Ook wordt bijles geregeld
voor de jongeren die niet voldoende presteren op school. De leerlingen
op het internaat zijn op overwegend afkomstig uit Rotterdam.
Stichting Manolya organiseert een scala aan activiteiten voor
basisschoolkinderen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen deze
kinderen instromen op het internaat, meisjes op Manolya en jongens op
Vereniging ABI. Stichting Manolya organiseert ook activiteiten voor
ouderen en vrouwen. Mannen zijn voor de stichting moeilijker te
bereiken voor sociale activiteiten.
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3.3.2. Vereniging ABI
Jongensinternaat Vereniging Advies, Begeleiding en Informatiecentrum
(ABI) is voortgekomen uit de Merkezmoskee en is gevestigd in een
pand aan de Passerelstraat in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven,
in hetzelfde gebouw als de Merkezmoskee van de Süleymancıstroming.
De Merkezmoskee, sinds 1989 in dit pand gevestigd, is aangesloten bij
Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN). Het internaat van
Vereniging ABI heeft een capaciteit van 44 slaapplaatsen, dat nagenoeg
volledig bezet is. Ouders betalen per kind op het internaat maandelijks
een bedrag van € 180,-.
Bij Vereniging ABI hebben wij een gesprek gevoerd met de
voorzitter. Hij vertelt ons dat de vereniging is opgericht in 1985. De
vereniging verzorgt activiteiten voor jongeren, vrouwen en ouderen. De
internaatfunctie bestaat volgens de voorzitter sinds eind jaren 90. Het
internaat werkt samen met de naastgelegen Merkezmoskee voor de
Koran- en godsdienstlessen.
De sleutelinformant van Vereniging ABI geeft evenals de
sleutelinformanten van Stichting Manolya aan dat het dagelijks
programma op het internaat zich primair richt op de begeleiding van
het reguliere onderwijstraject. De leerlingen op het internaat van
Vereniging ABI zijn allen afkomstig uit Rotterdam.

3.3.3. Stichting El Biruni
De Milli Görüş-moskee Iskender Paşa is opgericht in 1980 en sinds
2001 gevestigd aan de Insulindestraat in deelgemeente Noord in
Rotterdam in een gebouw dat dienst doet als sociaal-cultureel centrum.
De Iskender Paşa fungeert als koepel voor de andere organisaties op dit
adres: jongerenorganisatie Stichting Furkan, vrouwenorganisaties
Stichting An Nisa, studentenorganisatie Al Buhari en Turks internaat
Stichting El Biruni (Canatan et al., 2003). Daarnaast zijn er in het pand
Turkse ondernemers gevestigd, zoals een winkel met levensmiddelen en
een kapperszaak. Het sociaal-cultureel centrum organiseert, mede dank
zij dit brede samenwerkingverband activiteiten voor kinderen, jongeren,
vrouwen en ouderen.
Het Turks internaat heeft een volledig bezette capaciteit van 28
bedden. De ouderbijdrage bedraagt maandelijks € 250,- per kind. Het
internaat verzorgt zowel Koran- en godsdienstlessen als
huiswerkbegeleiding. Het eerste dient om jongeren een goede religieuze
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ontwikkeling bij te brengen, het tweede dient om de kans op een
succesvolle schoolloopbaan te vergroten. De sleutelinformant van
Stichting El Biruni geeft aan dat het internaat zich sterk richt op
huiswerkbegeleiding en de monitoring van studieresultaten op het
reguliere onderwijs.
De meeste jongeren op Stichting El Biruni komen uit
Rotterdam. Doch enkele jongeren zijn afkomstig uit andere delen van
Nederland, bijvoorbeeld Gelderland, Utrecht en Amsterdam.

3.4.

De werving en selectie van leerlingen

Er vindt volgens de sleutelinformanten geen actieve werving van
leerlingen plaats. Ouders weten door hun moskeebezoeken van het
bestaan van het internaat. Ouders die hun kinderen op het internaat
willen plaatsen, kunnen hierover het gesprek aangaan met het bestuur
of de coördinator van het internaat. Ook maken leerlingen die op het
internaat zitten onbewust reclame voor het Turks internaat. Zij
vertellen op de middelbare school andere Turkse kinderen over het
internaat en over de meerwaarde voor hun leven. Ook deze informele
netwerken leveren aanmeldingen op van geïnteresseerde jongeren.
Bijna alle jongeren zijn afkomstig uit Rotterdam. Het Milli
Görüş-internaat El Burini heeft enkele kinderen die uit andere delen
van Nederland komen. De Süleymancı-internaten van Vereniging ABI
en Stichting Manolya hebben nagenoeg alleen kinderen uit Rotterdam.
Er vindt geen bewuste selectie plaats onder de leerlingen die
aangemeld worden. De Turkse internaten hanteren geen
opleidingsniveau als selectiecriterium. Uit de gesprekken blijkt dat de
besturen wel een regel hebben ingevoerd waarbij zij streven naar ‘drie
keer ja’. Hiermee doelen zij op een ‘ja’ van de ouders, een ‘ja’ van de
jongere en een ‘ja’ van het Turks internaat. De ‘ja’ van jongeren houdt
in dat zij gemotiveerd zijn om zich aan de regels van het internaat te
houden, te investeren in hun onderwijstraject én de religieuze opleiding
te volgen. De Turkse internaten maken ook geen bewust onderscheid
naar religie, religieuze stroming of land van herkomst. Doch uit de
gesprekken blijkt dat er alleen Turks-islamitische jongeren op de
internaten verblijven.
Jongeren die probleemgedrag vertonen worden om meerdere
redenen niet aangenomen op de Turkse internaten. Ten eerste zouden
deze jongeren het groepsproces binnen de internaten kunnen verstoren.
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Ten tweede is er op de Turkse internaten geen expertise aanwezig om
probleemkinderen de juiste begeleiding te bieden.

3.5.

Begeleiders

Volgens de informatie van de internaatbesturen, fungeren alle drie de
internaten geheel op vrijwilligers.12 Bij de internaten zijn met name
moeders en oud-leerlingen als vrijwilligers betrokken voor de
begeleiding en de dagelijkse gang van zaken (zie ook Canatan et al.,
2003). Daarnaast leveren ouders vrijwillige hand en spandiensten.
Moeders worden bijvoorbeeld ingezet voor het bereiden van maaltijden
en vaders voor nachtdiensten op het internaat. Op deze manier wordt
de verzorging en de veiligheid van de leerlingen gewaarborgd.
Uit de gesprekken met sleutelinformanten blijkt dat de
begeleiding van de leerlingen op de internaten wordt verzorgd door
oud-leerlingen. Wanneer de leerlingen 17 of 18 jaar zijn, dan kunnen ze
ofwel uit het internaat vertrekken, ofwel begeleider worden van de
jongere leerlingen als abi of abla (grote of oudere broer resp. grote of
oudere zus). Ze overnachten dan in een ander slaapvertrek en krijgen
meer vrijheden. Andere begeleiders gaan weer in het ouderlijk huis
wonen terwijl zij als vrijwilliger bijdragen in het internaat. Oudleerlingen worden als groepsleider aangesteld over een groep van 5 of 6
leerlingen. Eens per week voeren de jongeren van het internaat van
Sitichting El Biruni gesprekken met hun groepsleider over eventuele
klachten, wensen en problemen die de jongeren ervaren zowel binnen
als buiten het internaat. Hiervan wordt verslag uitgebracht aan de
coördinator of directeur van de organisatie. Op de internaten van
Sitichting Manolya en Vereniging ABI wordt dit niet wekelijks in
groepsverband georganiseerd, maar voeren de jongeren wanneer dat
nodig is hierover één-op-één gesprekken met een begeleider. De
begeleiders geven tevens huiswerkbegeleiding en wanneer dat nodig is
geven ze bijles. Binnen het internaat van El Biruni hebben de oudleerlingen die als vrijwilliger in het internaat werken bij toerbeurt de
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de orde.
Oud-leerlingen die het volledige traject tot hoca hebben voltooid
geven Koran- en godsdienstlessen aan de jongeren op het internaat. De
In de financiele jaarstukken van Vereniging ABI in 2012 staat een totaal aan
personeelskosten van € 133.582,-. Hieruit blijkt dat er wel sprake is van betaald
personeel. Het is echter niet duidelijk om hoeveel betaalde krachten het gaat en
welke functies het betreft.
12
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hoca-kwalificatie is op het internaat van Stichting Manolya een
voorwaarde om deze lessen aan de kinderen te mogen geven.
Naast de begeleiding door oud-leerlingen van het internaat
worden de jongeren op het internaat van Stichting El Biruni begeleid
door een geestelijke. Deze imam voert wekelijks groeps- en individuele
gesprekken met de jongeren.

3.6.

Het programma op de Turkse internaten

Het programma op alle drie de internaten is in grote lijnen
vergelijkbaar. Vaste onderdelen op alle drie de internaten zijn de strakke
dag- en weekstructuur, de huiswerkbegeleiding, de religieuze vorming
en ontwikkeling en de overnachting. We beginnen in dit hoofdstuk met
de voertaal op de Turkse internaten. Vervolgens gaan we in op de
weekstructuur, de huiswerkbegeleiding, de religieuze vorming en
ontwikkeling, en ten slotte de overnachtingsmogelijkheid.

3.6.1. De voertaal op de Turkse internaten
De voertaal op het internaat van Stichting El Biruni en Vereniging ABI
is gemengd. Er wordt over het algemeen een mengeling van Nederlands
en Turks door de jongeren gesproken. Tijdens de huiswerkbegeleiding
wordt alleen Nederlands gesproken.
Wat de voertaal op het internaat van Stichting Manolya betreft
bereikt ons inconsequente informatie. Volgens de bestuursleden is de
voertaal Nederlands, omdat de kinderen geen Turks zouden verstaan.
Andere sleutelinformanten, waaronder voormalige vrijwilligers van dit
internaat geven echter aan dat leerlingen onderling veelal Turks speken,
uit automatisme, en dat er ook wel een gemengd Turks en Nederlands
wordt gesproken, wat beschouwd zou kunnen worden als een ‘derde
taal’.
Onderzoeker: ‘De begeleiding binnen het Turks internaat, in welke taal is dat?’
Sleutelinformant: ‘De begeleiding, Turks spreken ze, maar ze spreken
ook Nederlands met elkaar. Dus het is verschillend. Bij
huiswerkbegeleiding wordt wel altijd Nederlands gesproken. Maar ja,
over het algemeen wordt wel Turks gesproken.’
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De literatuur op de internaten is eveneens gemengd qua taal. De
jongeren zijn verplicht om gedurende huiswerktijden hun tijd ofwel te
vullen met huiswerk ofwel (wanneer zij klaar zijn met hun huiswerk)
met andere literatuur. De leerlingen lenen hiervoor boeken bij de
openbare bibliotheek. Geïnteresseerde leerlingen lezen ook Turkse
literatuur of poëzie.

3.6.2. De weekstructuur
De weekstructuur op de drie Turkse internaten is vergelijkbaar. Op
door de weekse dagen worden de leerlingen allen in de ochtend voor
gebedstijd gewekt. Vaak is dit tussen 6.00 en 7.00 uur. De leerlingen
starten na het wassen en kleden met een ochtendgebed. Daarna volgt
het ontbijt. Na het ontbijt gaan de leerlingen naar hun school voor
voortgezet onderwijs. Dit is bij alle leerlingen een school buiten het
internaat. Leerlingen dienen zich af te melden bij de coördinator op het
internaat wanneer ze naar school gaan. Na schooltijd dienen zij direct
terug te gaan naar het internaat, waar zij zich weer bij de coördinator
moeten melden. De coördinator op het internaat heeft van alle
leerlingen via het digitale schoolsysteem zicht op het lesrooster en
noteert of de leerling direct na school is teruggekeerd. Mocht dit niet
het geval zijn, dan wordt de late terugkeer besproken met de ouders.
In overleg met ouders kan wel een ander rooster
overeengekomen worden. Zo gaan er ook leerlingen na schooltijd langs
hun ouders. Deze leerlingen zorgen ervoor dat zij voor het
gezamenlijke avondeten weer in het internaat aanwezig zijn. Om 18.00
uur start de avondmaal. Na de avondmaal volgt een gebedsmoment.
Daarna volgen een tot twee uur huiswerkbegeleiding, gevolgd met
eventueel godsdienstonderwijs en het avondgebed. Na het avondgebed
gaan alle leerlingen naar bed. Enkele leerlingen van Stichting El Biruni
nemen deel aan sportactiviteiten. De leerlingen van Vereniging ABI
nemen deel aan (voetbal)activiteiten van een Turkse voetbalclub. De
meisjes op Stichting Manolya nemen niet deel aan sportactiviteiten.
De zaterdagen beginnen op dezelfde wijze als de door de weekse
dagen. Na het ontbijt volgen de jongeren godsdienstonderwijs en/of
Koranlessen. Daarna gaan de meeste leerlingen naar hun ouders. Op
zondagavond komen alle leerlingen terug naar het internaat.
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3.6.3. Huiswerkbegeleiding
De huiswerkbegeleiding is een dagelijkse bezigheid op alle drie de
internaten, althans op door de weekse dagen. De leerlingen kunnen
dagelijks na school voor het avondeten hun huiswerk maken. Maar zij
kunnen ook andere dingen binnen het internaat doen. Na het
avondeten hebben alle leerlingen één of twee uur de tijd voor hun
huiswerk. Dan zijn er ook oud-leerlingen op het internaat aanwezig die
huiswerkbegeleiding kunnen geven.

3.6.4. Religieuze vorming en ontwikkeling
De religieuze vorming bestaat uit het dagelijkse rituele gebed (salat) en
Koran- en godsdienstlessen. Voor de salat is een strakke dagstructuur
opgebouwd. Voor de salat gelden immers vaste tijdvakken, gebaseerd
op de positie van de zon. Het eerste gebed (Fajr) vindt plaats bij
dageraad, nog voor de zonsopgang. Het tweede gebed (Dhuhr) wordt
verricht na de hoogste zonnestand. Het derde gebed (Asr) volgt in de
namiddag. Het vierde gebed (Magrib) vindt plaats bij zonsondergang.
Het laatste gebed (Isha) dient in de nacht plaats te vinden, maar kan ook
direct na het vierde gebed plaatsvinden.
De frequentie van het godsdienstonderwijs en de Koranlessen
voor de leerlingen in het internaat varieert van twee keer per week
(ofwel 6 uur per week) tot zes keer per week (ofwel circa 10 uur per
week). Aan het begin van ieder schooljaar worden afspraken gemaakt
met de ouders en de kinderen over de doelstellingen voor het
schooljaar. Afhankelijk van de afspraken is het religieus onderwijs voor
de individuele leerling meer of minder intensief. Het religieus onderwijs
wordt verzorgd door de moskee of door oud-leerlingen die de
Imam/hoca-kwalificatie bezitten.
Het godsdienstonderwijs van Stichting Manolya is erop gericht
om leerlingen tot de eindstreep te brengen, mits de leerlingen hiervoor
de kwaliteiten bezitten en tonen. De eindstreep is de opleiding tot
godsdienstleraar, ofwel de Imam/hoca-kwalificatie.
Onderzoeker: ‘Wat ik zie aan de weekindeling is dat er veel aandacht is voor
religieuze vorming en wat ik begrijp is dat de Turkse internaten religieuze
onderwijstrajecten verzorgen en leerlingen klaarstomen voor de laatste fase van de
religieuze opleiding in Turkije, namelijk tot Imam of hoca.’
Sleutelinformant: ‘De Süleymancı, ja. Ik weet niet hoe groot de selectie
is, maar wat ik er in ieder geval van weet is dat er heel strikt wordt
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geselecteerd. Als ze het gevoel hebben dat iemand er de capaciteiten
voor heeft. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.’

Eén van de sleutelinformanten vertelt dat zij de hoca-opleiding zelf ook
heeft afgerond. Hiermee voldoet zij officieel aan de vereisten om
godsdienstles te mogen geven aan andere meisjes op het internaat.
Sleutelinformant: ‘Ik ben godsdienstdocent natuurlijk. Ik heb op
internaten gezeten en aan het einde… Je moet het vergelijken als
bijvoorbeeld met vmbo, mbo, hbo en dan universiteit. En om het af te
ronden moet je naar Turkije gaan. Dat is echt een universiteit. En als je
klaar bent met de opleiding, dan ben je eigenlijk docent. Maar in onze
tijd had je geen diploma. Ja, het was niet echt een diploma. Maar in die
stroming word je wel erkend, zeg maar.’

Leerlingen die het godsdienstonderwijs binnen het internaat van
Stichting Manolya volledig hebben doorlopen, kunnen ervoor kiezen
om door te stromen naar een volgend niveau. Dit kan een stage
inhouden op een andere Turks internaat, veelal elders in het land of in
Duitsland (Keulen). Om vervolgens door te stromen naar de eindfase
van de opleiding in Turkije. De sleutelinformant van bovenstaande
citaat heeft haar onderwijstraject onderbroken voor de religieuze
opleiding. Vaak kiezen de leerlingen pas na afronding van hun
middelbare schoolopleiding voor de finale fase, de opleiding tot hoca in
Turkije.
Hoewel voor het internaat van Stichting El Biruni ook het
religieus onderwijs het belangrijkste speerpunt is, is het primaire doel
niet de afronding van de opleiding tot Imam of hoca, maar de
ontwikkeling van een islamitische identiteit en een overeenkomstige
levensstijl. Doch er zijn ook jongens van het internaat El Biruni die na
de middelbare school naar Turkije, Saoedi Arabië of Egypte zijn gegaan
voor verdere religieuze scholing. Deze jongeren blinken al van jongs af
aan uit op religieus gebied en vertrekken naar het buitenland om een
universitaire kwalificatie te behalen op één van de binnen de
islamitische gemeenschap gerenommeerde islamitische universiteiten.

3.6.5. De overnachtingsmogelijkheid
Alle leerlingen overnachten op door de weekse dagen op het Turks
internaat. Deze overnachting is niet zozeer nodig voor de
huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding is vaak afgelopen rond
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19.00 uur, waarna de leerlingen naar huis zouden kunnen gaan. De
ouders wonen bijna allemaal in Rotterdam, voor sommige leerlingen
zelfs op loopafstand van het internaat. Een uitzondering vormen enkele
leerlingen op het Turks internaat van Stichting El Biruni. Deze komen
uit andere delen van Nederland en kunnen derhalve niet dagelijks naar
hun ouderlijk huis reizen.
De overnachting is nodig voor het leef- en leerritme verbonden
aan de religieuze vorming. Het avondgebed is namelijk rond 22.00 uur.
Hierna is het voor de leerlingen te laat om nog naar huis te gaan of om
door hun ouders opgehaald te worden. Daarom blijven de leerlingen op
het internaat slapen.
Naast de meerwaarde voor de religieuze vorming is ook de
onderlinge netwerkvorming volgens de sleutelinformanten een
belangrijk doel van de overnachting. De leerlingen vormen op het
internaat zowel een hechte band met elkaar als met oud-leerlingen.
Onderzoeker: ‘Wat ik niet begrijp is waarom die kinderen ’s avonds niet naar huis
gaan.’
Sleutelinformant: ‘Ja, ik denk dat daar de belangrijkste reden is, voor
wat zij die dynamiek van het sociale proces noemen, want er zit ook
een ander stuk vorming bij. Allerlei vaardigheden, vergaderen, plannen,
enz. Dat sociale is voor een deel ook het religieuze, dat maakt daar ook
deel van uit. Als je inderdaad gewoon met elkaar leeft wordt dat sterk,
allebei. Ik denk dat dat de hoofdoverweging is.’

De groepsband zorgt enerzijds voor de ontwikkeling van sociale
vaardigheden, zoals overlegvaardigheden en het rekening houden met
anderen. Anderzijds geven meerdere sleutelinformanten aan dat er ook
sprake is van een groepsdruk tot conformisme. De leerlingen die zich
niet aan de regels op het internaat willen of kunnen houden, zijn
volgens de sleutelinformanten vrij om het internaat te verlaten.
De vorming van hechte relaties heeft niet alleen tijdens het
verblijf op het Turks internaat voordelen, maar voor het gehele
leven. De leerlingen bouwen een abi- (oudere broer) of abla-band
(oudere zus) met elkaar op waar zij de rest van hun leven baat bij
kunnen hebben. Deze vorm van netwerken blijkt erg effectief voor
bijvoorbeeld het verkrijgen van banen.
Sleutelinformant: ‘Ik denk ook dat het zo is dat, dat het heel veel
mensen enorm helpt dat ze een eigen kring hebben die ze ondersteunt.
En dat de volgende generatie veel gemakkelijker die stap kan maken.’
Onderzoeker: ‘Welke stap?’
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Sleutelinformant: ‘De stap over etnische grenzen heen. In de huidige
tijd met weinig economische groei, relatief weinig werkgelegenheid,
mag je in je handen knijpen dat je tenminste nog je etnische groep hebt
die je een beetje aan een baan helpt.’

Overnachting op het Turks internaat is dus van belang voor het
religieuze traject en voor de vorming van een abi- en abla-band. Dit
laatste heeft ook een voordeel bij de verwerving van arbeidsplaatsen.

3.7.

Aandacht voor integratie

Wanneer we kijken naar het concept integratie is het van belang of de
sleutelinformanten de Turkse internaten zien als onderdeel van het
privé-domein of van het publieke domein. Bij vragen die indicatief zijn
voor integratie verwijzen de meeste sleutelinformanten naar een
vergelijking met de gezinssituatie. Dit zijn zowel de sleutelinformanten
die direct betrokken zijn (geweest) bij de Turkse internaten als externe
sleutelinformanten die geen directe betrokkenheid hebben (gehad) met
de Turkse internaten. Ter illustratie:
Onderzoeker: ‘De interactie met niet-Turken, in hoeverre wordt dat ontwikkeld?
De kinderen hebben eigenlijk alleen maar contact met niet-Turken tijdens
schooltijden.’
Sleutelinformant: ‘Laat ik het zo zeggen: de vraag is, misschien
hypothetisch, maar of het anders zou zijn als ze thuis zouden blijven.
(…) en ik denk het niet. En sterker nog, natuurlijk is het een realiteit
dat ze daar met allemaal Turkse kinderen zitten. Zo is het in ieder geval
nu, ze zeggen natuurlijk ook wel van ‘We sluiten anderen niet uit.’ Maar
in de praktijk zijn het allemaal kinderen van Turkse origine. Dat is de
realiteit, ook de begeleiders, noem maar op. Dus dat doet iets met je
identiteitsvorming. Maar toen wij bij Manolya met de wethouder
kwamen toen zaten ze daar net het jeugdjournaal te kijken, het ging
over de paus. Was het nu een uitspraak van de paus over
homoseksualiteit? Ik weet het niet. Er was in ieder geval een link met
homoseksualiteit. En ik durf met 99% zekerheid te zeggen dat ze daar
thuis nooit naar zouden kijken. Dat weet ik gewoon echt zeker. Ik
bedoel, daar staat niet de Nederlandse tv aan, daar staat gewoon Turkse
tv aan. En als het al aan zou staan en het woord homoseksualiteit valt,
pffft wegzappen. In ieder geval in 90% van de gevallen. En net zo
kwamen we bijvoorbeeld bij ABI. Toen waren zij met huiswerk bezig.
Toen was er eentje in de bijbel aan het lezen. Want ja, die moest voor
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godsdienst moest hij dat doen. En ik denk dat daar juist een context is,
waar ze er ook met anderen over kunnen praten, terwijl dat thuis
waarschijnlijk ook niet het geval is. En ik weet dat er ook nog ouders
waren die ook tijdens één van die bijeenkomsten zeiden: ‘Ja, maar als ze
thuis zouden zitten, zit er ook niet een Antilliaanse oom of zo op de
bank.’ Het is veel meer een soort verlenging van de situatie thuis. Dat
zie ik eigenlijk met name toch heel sterk bij de Turkse gemeenschap.
Het is gewoon heel sterk intern georganiseerd. Dus ik denk, zonder
daar dus verder een waardeoordeel aan te verbinden, dat dat een
relevante vraag is om te stellen, of het thuis anders zou zijn. En dat
denk ik niet, sterker nog, ik denk zelfs dat er in een internaatsituatie wel
een aantal aanknopingspunten zijn, wat ik net zei, ze kijken het
jeugdjournaal en noem maar op, waardoor ze misschien juist meer van
de Nederlandse samenleving mee krijgen.’

Volgens de sleutelinformanten behoren de internaten duidelijk tot het
privé-domein van de leerlingen. Bij vragen in het kader van integratie,
wordt het antwoord van de sleutelinformanten veelal vergezeld van het
argument dat het niet veel anders zou zijn wanneer de leerlingen
thuiswonend waren geweest. Sommigen geven zelfs aan dat de
ontwikkeling van de leerlingen sneller is door de sociale interactie en de
groepsprocessen binnen de Turkse internaten.
Ook uit de doelstelling van de Turkse internaten blijkt dat zij
zichzelf rekenen tot het privé-domein. Uit de informatie van de
sleutelinformanten blijkt de primaire doelstelling van Turkse internaten
de religieuze ontwikkeling van jongeren te zijn. Dit voornemen staat
ook aan de basis van de oprichting van de internaten. Onderdeel van de
religieuze ontwikkeling is ook de vorming van (islamitische) normen en
waarden en een strikte dagstructuur. Deze vorming zou volgens enkele
sleutelinformanten zorgen voor een stevige moslimidentiteit.
Sleutelinformant: ‘De islam is een belangrijk deel van de identiteit van
de persoon waar het om gaat, daar moet je gewoon respect voor
hebben. Zolang mensen niet met dwang iets aan anderen opleggen, is
er helemaal niets mis mee. (…) Er is de vrijheid om er uit te stappen en
de mogelijkheid om er in te blijven. Eerst de vrijheid om er uit te
stappen, uit je eigen kring. De maatschappij hier biedt je die
mogelijkheid. Je zit er niet gedwongen. Er is niet zo veel discriminatie
dat je er niet uitkomt. Maar het zijn vooral mensen die speciale
capaciteiten hebben, die zich hoger ontwikkeld hebben die er
gemakkelijker uitstappen. Gemakkelijker uit je eigen gemeenschap
stappen of over de grenzen van de gemeenschap heenstappen of met
één been in de eigen gemeenschap blijven staan, maar hun carrière
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ergens anders maken. (…) Veel mensen die naar een school gaan of een
Korancursus van de Süleymancı-beweging, die zijn niet van de
beweging. De Gülenbeweging en de Süleymancı’s en de Nakşibendi’s13
en Milli Görüş, dat zijn wat ze in Turkije noemen Djamaat 14gemeenschappen, waar je als het ware lid van wordt en waar sociale
controle bestaat. En ben je eenmaal lid van zoiets, zoals je van een
kerkgenootschap lid bent, dan stap je niet zo maar over. Het kan wel,
maar er worden pogingen gedaan je er bij te houden.’
Onderzoeker: ‘En als dat niet lukt?’
Sleutelinformant: ‘Ja, dat is geen probleem op zich. Het is niet zo dat er
gevaar van geweld bestaat of zo. (…) Kijk, je bent lid geweest van de
club en je wilt er niet meer bij horen. Dus word je gediskwalificeerd. Ja,
dan kun je ook geen aanspraak meer maken op alle diensten die de
beweging deelt.’

Gezien de leeftijdfase van de leerlingen, 12 tot 18-jarigen die allen
deelnemen aan het voortgezet onderwijs, gaat het religieuze
onderwijstraject door de weeks gepaard met huiswerkbegeleiding. Het
is duidelijk niet de bedoeling dat de religieuze ontwikkeling ten koste
gaat van het reguliere onderwijstraject. Sterker nog: binnen het Milli
Görüş-internaat heeft de onderwijsbegeleiding de hoogste prioriteit.
Ook binnen de andere internaten krijgt onderwijsbegeleiding een steeds
prominentere plaats in de doelstellingen. Eén sleutelinformant plaatst
wel een belangrijke kanttekeningen bij de doelstelling van regulier
onderwijs voor meisjes.
Sleutelinformant: ‘Dat is maar heel weinig verschillend van hoe het bij
Nederlanders gaat of tot voor kort ging. Vrouwen gingen, die meisjes
van de vrouwelijke studentenverenigingen, het Corps, die gingen
studeren en die waren eigenlijk alleen maar aan de universiteit om aan
een goede partner te komen. En werkten daarna nooit. Heel weinig van
die vrouwen hebben een baan gezocht.’

In de gesprekken met de sleutelinformanten hebben wij gezocht naar
verschillende indicatoren voor integratie. Zo vroegen wij naar de
voertaal op de internaten (zie ook § 3.6.1.). De voertaal op alle drie de
internaten is gemengd. Er wordt Turks en Nederlands door elkaar
gesproken. Bij de huiswerkbegeleiding wordt op alle drie de internaten
Nederlands gesproken.
13 De Nakşibendi is een islamitische Sufi-orde, die zich heeft ontwikkeld tot
een sociaal-maatschappelijke organisatie in Turkije.
14 Een Djamaat is een islamtische regilieuze eenheid, groep of congregatie.
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Ook vroegen wij naar de aandacht voor sport en beweging op
het internaat. Die aandacht is er op het meisjesinternaat niet. Op het
internaat van Stichting El Biruni zijn er enkele jongens die na schooltijd
een vorm van sport beoefenen. Jongens van het internaat van
Vereniging ABI voetballen wekelijks bij een Turkse voetbalclub,
opgericht door de voorzitter van Vereniging ABI. Al met al blijkt uit de
informatie over sportactiviteiten dat de jongeren op het internaat van
Stichting El Biruni zeer beperkt deelnemen aan sportverkeer buiten
internaatverband en hierdoor iets meer contact hebben met niet-Turkse
jongeren, dan de leerlingen op de internaten van Stichting Manolya en
Vereniging ABI. Deze laatste hebben alleen op school contact met nietTurkse jongeren. Al met al vinden contactmomenten met niet-Turkse
jongeren over het algemeen alleen tijdens schooltijd plaats. Andere
contactmomenten zijn schaars of geheel afwezig, aldus de
sleutelinformanten. Buiten de schooltijden hebben de leerlingen alleen
contact met klasgenoten wanneer het gezamenlijke huiswerkopdrachten
betreft. De tijdsbesteding op het publieke domein is hierdoor beperkt
tot de onderwijsdeelname en de studiegerelateerde zaken. Nagenoeg
alle overige tijd wordt doorgebracht op het privé-domein (thuis en het
internaat), waarmee de socialisatie van de jongeren voornamelijk binnen
het privé-domein plaatsvindt.

55

Turkse internaten

56

4. OUDERS EN HUN
KEUZEMOTIEVEN
Tijdens de interviews met de sleutelinformanten en de oud-leerlingen
hebben wij vragen gesteld over de ouders. De vragen betreffen de
motivatie van de ouders om te kiezen voor verblijf van hun kind(eren)
op een Turks internaat en eventuele kenmerken van deze ouders. Dit
hoofdstuk is derhalve gebaseerd op informatie uit interviews met zowel
de sleutelinformanten als de oud-leerlingen. In dit hoofdstuk geven we
een antwoord op de derde deelvraag: ‘Welke ouders kiezen voor Turkse
internaten, wat zijn hun motieven volgens de sleutelinformanten en de
oud-leerlingen?’

4.1.

Kenmerken van de ouders

We hebben in de interviews gezocht naar kenmerken van de ouders die
deze keuze maken voor een Turks internaat. De sociaal-economische
status van de ouders blijkt geen kenmerk te zijn (zie ook § 4.2.). De
sleutelinformanten die wij spraken gaven aan dat de ouders behoren tot
de lagere en de middenklasse. Ook de respondenten kwamen uit
gezinnen met verschillende inkomenssituaties. De ouders (veelal de
vaders) van de leerlingen beoefenen verschillende beroepen, van
zelfstandige ondernemer tot fabrieksarbeider.
Ook de religieuze stroming blijkt niet altijd kenmerkend te zijn
voor de gezinnen waaruit de jongeren komen. Niet alleen ouders van de
betreffende stroming hebben jongeren op een Turks internaat, maar
ook ouders die een andere stroming aanhangen. Het Koranonderwijs
en het godsdienstonderwijs verschillen tussen de verschillende
stromingen niet al te veel. De verschillen bestaan voornamelijk in de
doorvertaling van de religie naar de maatschappelijke functie ervan.
Wat kenmerkt de ouders dan wel? Het gaat om praktiserende
moslims. Alle sleutelinformanten en respondenten vertellen dat de
ouders veelal trouwe moskeegangers zijn. Het gaat om ouders, vooral
vaders, die regelmatig de moskeediensten bezoeken en ook anderszins
praktiserend moslim zijn. Zij hebben hun kinderen actief het islamitisch
geloof meegegeven door hen mee te nemen naar de moskee, maar ook
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door hen op basisschoolleeftijd te plaatsen op de zaterdagscholen voor
Koranonderwijs.
Ook blijken de meeste ouders te behoren tot de eerste generatie
of de tussengeneratie15. Zij zijn geboren in Turkije en zijn gedurende
hun leven naar Nederland gemigreerd. De sleutelinformanten spreken
allen over ouders van de eerste generatie of de tussengeneratie, waarbij
zij opmerken dat de ouders die behoren tot de eerste generatie vaak de
Nederlandse taal niet goed machtig zijn. De respondenten bevestigen
dit beeld. Zij spreken over hun ouders als eerste generatie migranten die
door de taalbarrière moeilijkheden ondervinden bij bijvoorbeeld de
huiswerkbegeleiding van hun kinderen. De onderwijsbegeleiding door
het Turks internaat zagen de ouders als een welkome aanvulling
aangezien de onderwijsbegeleiding gepaard ging met de hen bekende
normen.
Een ander kenmerk van de ouders is dat het veelal gaat om
bewuste opvoeders. Dit kenmerk wordt aangegeven door alle
sleutelinformanten en bevestigd door alle respondenten. Volgens hen
hechten de ouders waarde aan strikte (religieuze) normen en waarden
en willen zij deze aan hun kinderen meegeven. Ook hechten zij veel
waarde aan structuur en discipline om de ontwikkeling van hun
kinderen in goede banen te leiden. Onder de ouders bevinden zich
velen die vrezen voor ontsporing van zonen door de verleiding van
drank, drugs en (straat)criminaliteit en van meisjes door associatie met
onzedelijk gedrag. Deze ouders zien een religieuze opvoeding en de
strakke dagstructuur op Turkse internaten als een welkome aanvulling
op de opvoeding van hun kinderen, een investering in een goede
toekomst.

4.2.

Ouderbetrokkenheid en ouderbijdragen

Ouders betalen voor het verblijf van hun kind op het Turks internaat
een maandelijkse bijdrage. Bij Stichting Manolya is de bijdrage € 150,per maand, bij Vereniging ABI € 180,- en bij Stichting El Biruni € 250,-.
Deze bedragen duiden op draagkrachtige ouders. Wanneer ouders deze
kosten uit hun eigen inkomsten zouden moeten betalen, zou dit
betekenen dat alleen middenklasseouders de maandelijkse bijdrage
15

De tussengeneratie is evenals de eerste generatie geboren in het land van
herkomst. Maar de tussengeneratie is naar Nederland gemigreerd voor het
zesde levensjaar, waardoor hun onderwijscarrière in Nederland is aangevangen.
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kunnen opbrengen. Dit is echter niet de situatie. De Sociale
Verzekeringbank (SVB) een tegemoetkoming voor de ouders die hun
kinderen op een Turks internaat plaatsen. De SVB verdubbelt de
kinderbijslag voor kinderen van schippers, kermis- en circusartiesten,
die voor onderwijsdoeleinden op een internaat verblijven. De ouders
van leerlingen op Turkse internaten maken eveneens gebruik van deze
regeling.16
Daarnaast gaan de internaten flexibel om met de ouderbijdragen,
wanneer ouders deze niet volledig kunnen opbrengen. Wanneer een
kind over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikt en daarnaast
gemotiveerd is, dienen ouders zoveel mogelijk van de ouderbijdrage te
betalen. Voor het resterend bedrag zoeken de bestuursleden naar
sponsors.
De ouderbijdragen zijn volgens de besturen van de Turkse
internaten niet kostendekkend. Maatregelen zijn vereist om de kosten
laag te houden. Zo draaien de Turkse internaten op vrijwilligers om de
kosten te drukken. Daarnaast wordt volgens de sleutelinformanten een
beroep gedaan op de vrijwillige inzet van ouders op het internaat,
eveneens om de kosten te drukken. Ook worden ouders gevraagd om
in natura bij te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van giften. Zo heeft
bijvoorbeeld een bakker een jaar lang kosteloos de broodvoorziening in
het internaat verzorgd, aldus een bestuurder van één van de Turkse
internaten.

4.3.

De keuzemotieven van ouders

Ook over de keuzemotieven van ouders is gesproken. Uit de informatie
van zowel de sleutelinformanten als de oud-leerlingen blijken meerdere
motieven bij de ouders aanwezig. Zo is het belangrijkste motief van de
ouders volgens negen sleutelinformanten dat ouders de
moslimidentiteit aan hun kinderen willen doorgeven.
Respondent: ‘Zelf zijn ze ook echt bezig met de islam en ze vinden het
ook best wel belangrijk dat wij dat ook gewoon goed aanleren. Ze zijn
zelf praktiserend, dus ze wilden dat wij dat ook zo zouden uitvoeren. Ik
16 Voorwaarden voor de ‘tweevoudige kinderbijslag’ zijn dat de
onderhoudskosten voor het uitwonende kind minimaal € 1103,- zijn, het kind
maximaal € 1103,- per kwartaal bijverdient en dat de ouders en kinderen niet
meer dan 45 dagen per kwartaal met elkaar doorbrengen.
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denk dat ook gedachten van.. als je daar zeg maar vaker bent, dan ben
je ook meer intensief bezig.’
Onderzoeker: ‘Met religie?’
Respondent: ‘Met religie, ja. Dus ook met het uitvoeren. (…) Het was
niet een verplichting, dat ook niet. Zoals ik al zei bij mij was het echt, ik
wil het zelf. Maar het kan best wel zo zijn dat mensen ook hun
kinderen dwingen. Ja, van: ‘Ga nou maar.’’
Onderzoeker: ‘Dat is een goede plaats om te zijn?’
Respondent: ‘Inderdaad. Ik had dan dus geen slechte omgeving. Maar
ik zie ook wel dat dames toch de verkeerde kant op neigen, dat zag ik
ook wel.’ (Vrouw)

Onderdeel van de moslimidentiteit zijn de dagelijkse (gebeds)structuur
en islamitische normen en waarden. De religieuze opvoeding die het
internaat verzorgt, wordt door de ouders als belangrijk pluspunt van het
internaat gezien. Jongeren krijgen tijdens hun verblijfsperiode mee wat
de basisbeginselen zijn van de islam en hoe zij zich als een goede
moslim behoren te gedragen (zie ook Van Bruinessen, 2010). Ter
illustratie:
Respondent: ‘Als je gaat naar mijn opvoeding, mijn vader vond religie
heel erg belangrijk.’
Onderzoeker: ‘Jouw vader vond jouw religieuze vorming heel erg belangrijk, maar
geldt dat ook voor andere ouders, dat ze denken van op het Turks internaat krijgt
mijn kind religieus onderwijs?’
Respondent: ‘Dat ook, maar niet alleen religieus. Maar de ouders
vinden ook gewoon onderwijs belangrijk. Het gaat om ouders die
onderwijs belangrijk vinden. Dus allebei een beetje.’ (Vrouw)
Respondent: ‘Ik wilde het zelf en mijn ouders vonden het goed. Mijn
vader vond het belangrijk dat ik meer over ons geloof zou weten, maar
zelf heeft hij niet zoveel koranonderwijs gehad. Dus hij kon het mij niet
zo goed bijbrengen, niet zo goed uitleggen. En dat konden ze hier wel.
De begeleiding bij school vond hij ook belangrijk. Want hij weet niet
hoe het systeem werkt, met Cito-toetsen enzo. En met
onderwijsniveau’s. Dat was hier dan goed geregeld. Dus dat was ook
belangrijk voor hem. Hij vond ook dat er al een generatie was die alles
al had meegemaakt en dat die generatie het ons dan beter zou kunnen
uitleggen, hoe dat in deze samenleving werkt. Daarom is mijn vader
ermee akkoord gegaan.’ (Man)

Bovenstaande citaten illustreren de twee belangrijkste motieven van
ouders: de religieuze vorming en de onderwijsbegeleiding. Ouders
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hadden de wens dat de jongeren een goede opleiding zouden afronden.
Dit motief wordt door vijf sleutelinformanten en alle respondenten
beschreven. De ouders die hun kind op het internaat hebben geplaatst
realiseerden zich dat zij onvoldoende thuis zijn in de Nederlandse
onderwijsstructuur en ook geen inhoudelijke onderwijsbegeleiding
kunnen geven aan hun kinderen. De vaders spreken over het algemeen
redelijk Nederlands, maar zijn vanwege hun werk vaak van huis,
waardoor zij onvoldoende tijd hebben om hun kinderen te begeleiden
bij hun schoolwerk. Moeders zijn over het algemeen wel thuis, maar
spreken volgens de respondenten onvoldoende Nederlands om goede
school- en huiswerkbegeleiding te geven. De ouders voelen zich door al
deze factoren niet voldoende capabel om hun kinderen de juiste
begeleiding te bieden in hun onderwijscarrière. Hun directe bijdrage
bestaat uit sociaal-emotionele steun voor een onderwijscarrière (zie ook
Nanhoe, 2012) en uit inschakeling van het Turks internaat om de
begeleidende rol in te vullen. De plaatsing op een internaat is een
manier waarop zij deze tekortkoming in hun huishouden compenseren.
Zij zien dit als een dure investering die zij de moeite waard vinden.
Binnen de Turkse internaten gaat het religieuze onderwijstraject immers
gepaard met dagelijkse aandacht voor huiswerk, huiswerkbegeleiding en
monitoring van de onderwijsprestaties.
Onderzoeker: ‘Hoe groot is het gezin waar je uit komt?’
Respondent: ‘Het gezin, oh, we zijn een gezin van vier kinderen. Ik ben
zelf de oudste.’
Onderzoeker: ‘En waar zijn je ouders geboren?’
Respondent: ‘Mijn ouders zijn in Turkije geboren, allebei. Ik ben zelf in
Rotterdam geboren en getogen. De anderen ook. We zijn met drie
jongens en de jongste is een meisje.’
Onderzoeker: ‘Zitten je broers en zusje ook op internaten?’
Respondent: ‘Nee ik ben de enige.’
Onderzoeker: ‘Waarom de anderen niet?’
Respondent: ‘Dat is omdat, ja, het zijn kosten voor het gezin. Omdat ik
weg was, was dat al een grote kostenpost voor mijn familie. Vandaar
dat de anderen niet zijn gegaan.’ (Man)

Ook ouders die hun dochter op een Turks internaat plaatsen hechten
waarde aan een goede opleiding voor hun dochter. De begeleiding op
een Turks internaat geeft hen de garantie dat er een investering
plaatsvindt op het gebied van de onderwijsbegeleiding. Maar ook dat de
onderwijscarrière van hun dochter gepaard gaat met verantwoord
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gedrag conform de eigen normen en kuisheidscoden, aldus een
sleutelinformant.
Een volgende motivatie van ouders is dat de jongere zelf graag
naar een internaat wil. Jongeren maken via Turkse vrienden op school
kennis met het leven op de een Turks internaat en kunnen gemotiveerd
raken om zelf ook tijdelijk op een internaat te verblijven. Wanneer zij
hun wens bij hun ouders kenbaar maken, kan dit motivatie voor de
ouders zijn om hun kind bij het internaat aan te melden.
Ook angst speelt een motiverende rol bij ouders. Dit motief is
benoemd door zeven sleutelinformanten en drie respondenten. De
ouders zijn bang dat hun kinderen ontsporen wanneer zij vrije
bewegingsruimte krijgen in de maatschappij. Zo vrezen zij dat zonen de
criminaliteit ingaan of dat dochters promiscue gedrag vertonen. Zeven
sleutelinformanten geven aan dat ouders zich onvoldoende capabel
vinden om het gedrag van de jongeren na schooltijd te monitoren en te
sturen. Zij vertrouwen deze taak toe aan een Turks internaat, aangezien
de vrijwilligers aldaar uit ervaring weten hoe zij de jongeren op het
juiste pad moeten houden. Op deze manier wordt de taak van een
gedegen opvoeding in een nieuw land gedeeld met voorlopers uit de
bredere eigen gemeenschap.
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5. DE RESPONDENTEN
EN HUN MOTIVATIE
Wij hebben voor dit onderzoek in totaal tien oud-leerlingen van de
Turkse internaten in Rotterdam geïnterviewd. In dit hoofdstuk geven
we op basis van deze interviews een antwoord op de vierde deelvraag:
Welke leerlingen voltooien het onderwijstraject binnen de Turkse
internaten, welke stoppen voortijdig en welke motivatie hebben zij voor
het voltooien van het traject dan wel het voortijdig stoppen op het
Turks internaat. We beginnen het hoofdstuk met een beschrijving van
de respondenten en hun herkomstgezinnen.

5.1.

De respondenten

In totaal deden tien oud-leerlingen mee aan dit onderzoek. Dit waren
vijf oud-leerlingen van meisjesinternaat Manolya en vijf oud-leerlingen
van jongensinternaat El Biruni. Vier oud-leerlingen van het
meisjesinternaat zijn geselecteerd door het bestuur van Manolya, zonder
tussenkomst van de onderzoekers. Deze vrouwen zijn geïnterviewd in
een kantoorpand van één van de bestuursleden. Een vijfde respondente
is via internet geworven door de onderzoekers. Het interview met deze
vrouw vond plaats in het kantoorpand waar zij werkt. Het bestuur van
Stichting El Biruni leverde de naam en de contactgegevens van één
respondent. Deze respondent bracht ons in contact met andere oudleerlingen van het internaat van Stichting El Biruni. Op deze manier
zijn nog eens vier mannen bereid gevonden tot medewerking aan het
onderzoek. Vier mannen zijn geïnterviewd in het internaat El Biruni.
Een vijfde man is geïnterviewd in een kantoorpand van de gemeente
Rotterdam. De werving van oud-leerlingen van vereniging ABI verliep
moeizaam. Ondanks herhaaldelijke verzoeken bij het bestuur heeft deze
geen oud-leerlingen bereid gevonden tot interviews.
De leeftijd van de respondenten varieert tussen 21 en 28 jaar.
Vier van de vrouwelijke respondenten wonen in Rotterdam, één in
Dordrecht. De mannelijke respondenten zijn alle vijf woonachtig in
Rotterdam. Onder de geïnterviewde oud-leerlingen bevinden zich
negen leerlingen die het gehele traject binnen het internaat hebben
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doorlopen. Eén oud-leerling (een man) heeft het traject niet voltooid.
Hij is voortijdig uit het internaat gestapt.
Ten tijde van het interview zijn vier van de respondenten reeds
afgestudeerd. Alle vier hebben zij een baan. Daarnaast zijn er vier
respondenten nog bezig met hun studie, waarvan twee met een bijbaan.
Twee respondenten hebben ten tijde van het interview hun
studieloopbaan tussentijds gestaakt (zie ook §5.5.1.).

5.2.

De herkomstgezinnen

De oud-leerlingen komen allen uit gezinnen van getrouwde ouders met
meerdere kinderen. Hun ouders zijn doorgaans op jonge leeftijd naar
Nederland gekomen. De oud-leerlingen zelf zijn allen tweede generatie
Turken, dat wil zeggen: zij zijn geboren in Nederland.
Nagenoeg alle moeders uit de herkomstgezinnen hebben geen
betaalde baan en worden door de respondenten aangeduid als
huisvrouw. Eén van de respondenten had een moeder met een betaalde
baan als leerkracht. Het beeld omtrent de arbeidsparticipatie van de
vaders is gevarieerder, hoewel de respondenten niet altijd weten te
vertellen wat voor baan hun vader heeft (gehad). Alle vaders werken of
hebben in loondienst gewerkt. De genoemde beroepen variëren van
fabrieksarbeider tot ambtenaar.
De respondenten hebben ook gesproken over de voertaal in het
ouderlijk huis. Deze blijkt in alle herkomstgezinnen overwegend het
Turks te zijn. In het onderlinge contact met siblings hanteren de oudleerlingen zowel het Nederlands als het Turks, maar de interactie met
de ouders vindt voornamelijk tot uitsluitend in het Turks plaats. De
oud-leerlingen geven aan dat hun ouders gebrekkig Nederlands
spreken. Met name van de moeders wordt gezegd dat zij moeite hebben
met de Nederlandse taal. Vaders beheersen de Nederlandse taal over
het algemeen beter.
Onderzoeker: ‘Jullie spraken thuis ook Turks?’
Respondent: ‘Alleen Turks, alleen maar Turks. Onderling met mijn
broers dan was het wel af en toe Nederlands maar grotendeels gewoon
Turks.’
Onderzoeker: ‘Dan werd het een mengelmoesje van Nederlands-Turks?’
Respondent: ‘Dat is nog erger. Mijn ouders zeiden ook: ‘Of 100% Turks
of 100% Nederlands!’ Maar dat ging dus niet.’
Onderzoeker: ‘Dan wordt het echt een soort derde taal.’
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Respondent: ‘Juist. Dat wordt half Nederlands. Omdat je bij de voltooid
deelwoorden, dan begin je met een ‘ge’ en dan het stukje erna is dan
Turks. Maar dat is dan meer als grap praten. Maar het belemmert echt
wel je taalgebruik, dat wel.’ (Vrouw)

Twee respondenten zien de Turkse taal in de thuissituatie als een
belemmering voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse
spreekvaardigheid. Maar gezien de beperkte taalbeheersing van de
ouders zien zij evenals alle andere respondenten het Turks in de
thuissituatie als de normale gang van zaken. Dit uit zich ook in andere
bezigheden in de thuissituatie. Zo is de tv veelal afgesteld op Turkse
zenders en lezen de ouders thuis vaak de Turkse krant.

5.3.

De motivatie voor verblijf op een Turks internaat

Bij alle respondenten geldt dat zowel zijzelf als hun ouders gemotiveerd
waren om voor een Turks internaat te kiezen. De motivatie van de
ouders hebben wij behandeld in §4.4. In deze paragraaf ligt de focus op
de motivatie van de leerlingen. Door de verwevenheid van de motieven
van de respondenten en hun ouders is een strikte scheiding echter niet
mogelijk.
Bij de vier van de tien respondenten waren het de ouders die het
eerste initiatief namen. De respondenten hebben de keuze van hun
ouders opgevolgd. Voor hen was het een keuze die in het verlengde van
hun opvoeding lag. Zij zagen zelf eveneens het nut van het verblijf in
het internaat voor hun ontwikkeling en zijn akkoord gegaan met de
plaatsing op het internaat. Bij de overige zes respondenten (vier
mannen en twee vrouwen) kwam het eerste initiatief van de
respondenten zelf.
Onderzoeker: ‘Waarom ben je hier op je 15e gekomen?’
Respondent: ‘We zijn hier gekomen via andere mensen, familieleden. Ik
zag dat er hier heel veel begeleiding was, qua huiswerkbegeleiding. Dat
vond ik heel aantrekkelijk. Ik zelf, ik begon met de mavo. Toen ik hier
kwam heb ik mavo-tl afgemaakt. Vervolgens heb ik havo gedaan. En na
de havo heb ik mijn hbo-opleiding afgerond. In heel die periode zat ik
hier.’
Onderzoeker: ‘Was je hier puur voor de huiswerkbegeleiding of ook omdat je de
religieuze vorming erbij kreeg?’
Respondent: ‘Voor het grootste deel was het voor huiswerkbegeleiding.
Want mijn ouders, die spreken geen goed Nederlands en ze hebben
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ook weinig kennis van economie, maatschappijleer, wiskunde, enz. En
hier kreeg ik goede begeleiding. En daarnaast hebben wij hier ook onze
identiteit gekregen. Religieuze lessen en maatschappelijke lessen. En
daarnaast kregen we ook lessen om ons persoonlijk te kunnen
ontwikkelen. Dus hoe je je in de maatschappij gedraagt, hoe je moet
vergaderen, hoe je je in een vergadering moet gedragen met oudere
mensen en met jongere mensen. Dus in alle opzichten kregen we extra
dingen mee. (…)’
Onderzoeker: ‘Wat was de afweging voor je ouders om je hier te plaatsen?’
Respondent: ‘Voor hen was het belangrijk wat ik zelf vond. En ik vond
het goed om in zo’n instelling te verblijven. En zij vonden de mensen
hier betrouwbaar. Dus kon ik het overleggen met mijn ouders.’ (Man)

Bovenstaande citaat schetst het belangrijkste gegeven van deze
paragraaf: veel respondenten hadden meerdere motieven om naar een
Turks internaat te gaan. Doch alle respondenten hadden één
hoofdmotivatie. We behandelen in dit hoofdstuk achtereenvolgend de
religieuze vorming, de onderwijsbegeleiding, het groepsproces,en het
navolgen van voorbeeldgedrag van siblings als motieven.

5.3.1.

De religieuze vorming

Alle respondenten geven de religieuze ontwikkeling aan als motivatie
om naar het Turks internaat te gaan. Twee respondenten (en hun
ouders) beschouwden de stap naar een verblijf op het Turks internaat
als een logisch vervolg op het eerder genoten religieuze onderwijs bij
hun moskee. Zij gingen al op basisschoolleeftijd na schooltijd en/of op
zaterdagen naar de moskee om de Koran te leren reciteren. Het verblijf
op een Turks internaat was voor deze twee respondenten een logische
volgende stap in hun religieuze ontwikkeling. Voor deze leerlingen was
de religieuze ontwikkeling tevens de hoofdmotivatie. Zij waren zelf
nieuwsgierig naar hun religie en wilden daar verder in investeren.
Respondent: ‘Eerst ging ik gewoon na schooltijd. Daar begon ik mee
op de basisschool. Dat gebeurt bij ons al vrij jong. Daar komen
vrijwilligers die leren je de Koran lezen. En toen mocht ik in het
weekend. Toen werd ik twaalf en toen ging het over naar gewoon ook
doordeweeks. En dat was gewoon voor mij vanzelfsprekend. Van ‘Oh
ja, nu gaan we gewoon doordeweeks ook blijven.’ Zo ging het eigenlijk
een beetje. Het was meer een automatisch proces bij mij.’ (Vrouw)
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Twee andere respondenten spreken over ouders die zichzelf op
religieus gebied onvoldoende geëquipeerd voelden om de religie aan
hun kinderen door te geven. Zij gaven thuis wel de basis aan hun
kinderen mee. De lessen op de moskee en het verblijf op het Turks
internaat waren voor hen en voor de jongeren een wijze om de diepere
religieuze ontwikkeling te organiseren.

5.3.2.

De onderwijsbegeleiding

Een ander motief om voor het verblijf op een Turks internaat te kiezen
is de aandacht voor onderwijsbegeleiding binnen het internaat. Negen
respondenten noemen de onderwijsbegeleiding als motivatie. Hun
ouders hebben over het algemeen weinig onderwijs genoten (zie ook
§4.4.), kennen het Nederlandse onderwijssysteem niet goed en
beheersen de Nederlandse taal niet goed genoeg om hun kinderen te
begeleiden. Hoewel één respondent de onderwijsbegeleiding niet als
motivatie heeft genoemd, vinden alle respondenten de
onderwijsbegeleiding op het internaat een welkome aanvulling op de
emotionele steun van hun ouders.
Onderzoeker: ‘Waarom vindt je het internaat zo belangrijk?’
Respondent: ‘Waarom? Ja, omdat, kijk, ik ben nog van de tweede
generatie. Ik ben geboren in Nederland, maar mijn ouders zijn van de
eerste generatie, in 1975 zijn zij hier naartoe gemigreerd. Maar integratie
via mijn ouders was best lastig, omdat mijn ouders zelf geen
Nederlands praten. En een ander probleem was dat als je van huis naar
school ging en van school naar huis, dat je dan met niemand over je
problemen met je huiswerk kon praten. Het verschil met het internaat
was, toch de grootste reden dat ik hier op het internaat kwam, dat ik
toch door de huiswerkbegeleiding wat begeleid kon worden. En
daarnaast ook natuurlijk dat je hier ook heel veel vrienden maakt. (…)
En je komt niet op het verkeerde pad. Als je buiten bent, ja ik heb nu
ook veel vrienden die het niet zo goed hebben als ik. Die geen baan
hebben of die niet door hebben gestudeerd. En die heel veel spijt
hebben van hun jeugd. En als je hier bent, dan begeleiden ze je heel
goed. Qua school en qua cultuur en geloof.’ (Man)

Twee respondenten noemen ook de gezinshuisvesting in het ouderlijk
huis als een nadeel van thuiswonen en daartegenover de faciliteiten op
het internaat als een voordeel van het verblijf op het internaat. Deze
oud-leerlingen moesten hun slaapkamer delen met een broer of zus,
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waardoor er thuis moeilijk een rustige studieplek kon worden gecreëerd.
Ook waren er geregeld familieleden of huisvrienden op bezoek,
waardoor het thuis te druk was om rustig te studeren. Op het internaat
konden zij de studierust wel vinden. Ondanks het delen van een kamer
met vele andere jongeren, hadden de oud-leerlingen op het internaat
door de vaste dagstructuur voldoende discipline en rust voor het
dagelijkse huiswerk, aldus vier respondenten (twee vrouwen en twee
mannen). Ook het groepsproces droeg hieraan bij. Jongeren gingen
allen tegelijkertijd aan de slag met hun huiswerk en hadden allen
tegelijkertijd pauze. Door dit groepsproces zaten de jongens op het
internaat vaker aan hun huiswerk dan zij volgens eigen zeggen in de
thuissituatie gedaan zouden hebben. De meisjes geven dit verschil in
studie-intensiteit niet aan. Twee van de vijf vrouwelijke respondenten
zijn na voltooiing van hun religieuze opleiding zelfs gestopt met het
Turks internaat om in het ouderlijk huis verder te studeren. Na
afronding van hun middelbare opleiding hebben zij de laatste fase van
de religieuze opleiding in Turkije opgepakt.

5.3.3.

Het groepsproces

Een derde motivatie van de respondenten was het groepsproces. Zeven
respondenten (vijf mannen en twee vrouwen) noemen het dagelijks
samenzijn met andere jongeren als motivatie voor de keus voor hun
verblijf op een Turks internaat. Zij vonden het leuk om dagelijks hun
vrije tijd door te brengen met hun leeftijdgenoten. Terugblikkend
tijdens het interview verwijzen de respondenten evenals de
sleutelinformanten naar deze vorm van netwerken als de ontwikkeling
van abi- en abla-relaties. Deze relatievorming ofwel netwerkvorming
was niet alleen een motivatie om voor zichzelf te kiezen voor een
verblijf op een Turks internaat, maar ook een motivatie om in de
toekomst hun eigen kinderen op een internaat te laten verblijven. Waar
de helft van de respondenten expliciet de woorden abi en/of abla
noemt, geven de andere respondenten zonder per se deze terminologie
te hanteren aan, dat zij het belangrijk vonden om vriendschappen aan te
gaan met andere Turkse jongens of meisjes.
Respondent: ‘Ik kende een paar vriendinnen die naar Manolya gingen.
Dus ik dacht van: ‘Ja, dan wil ik dat ook heel graag.’ En ja, maar mijn
ouders wilden niet gelijk dat ik ging, dus toen zeiden die: ‘Wacht maar
tot je 16 bent.’ En toen ik 16 was, toen wilde ik nog steeds heel graag

70

Turkse internaten
gaan. Dus toen zeiden ze: ‘Nou ok, ga dan maar.’ Toen heb ik dus ook
heel wat meer Turkse vrienden gehad.’ (Vrouw)

Daar waar ouders niet de initiatiefnemers waren, maar de jongeren zelf,
waren ouders door de jongeren te overtuigen. Bovenstaande citaat is
van een jongere, wiens ouders de strikte structuur en de intensieve
religieuze vorming niet nodig vonden voor hun dochter. Zij vonden dat
hun dochter pas een weloverwogen besluit kon nemen wanneer zij 16
jaar zou zijn.
De ouders van de respondenten beschouwen het Turks internaat
doorgaans als een veilige omgeving, aldus de respondenten. Echter, niet
alle ouders zijn op de hoogte van het dagprogramma van de Turkse
internaten. Ter illustratie:
Onderzoeker: ‘Hoe oud was je toen je hier kwam?’
Respondent: ‘Ik was 15.’
Onderzoeker: ‘Hoe kwam je erbij?’
Respondent: ‘In eerste instantie was dat omdat mijn vrienden gingen. Ik
ben één van de eerste leerlingen op dit internaat. Ik zei tegen mijn vader
van ‘Papa, ik wil ook gaan, naar het schoolinternaat.’ Maar meer omdat
mijn vrienden zouden gaan. Maar hij dacht van, in het begin van ‘Wat ga je
daar doen? Je vrienden gaan daar, dus jullie gaan daar alleen maar spelletjes
spelen en lol trappen en dat soort dingen.’ Dat zei hij tegen mij. Maar ik zei
van: ‘Laat mij op z’n minst een half jaar gaan.’’ (Man)

5.3.4.

In de voetsporen van broers en zussen

Uit een enkel gezin hebben alle kinderen op een Turks internaat
gezeten. Oudere kinderen geven hierin het voorbeeld aan hun jongere
siblings. Jongere kinderen raken bekend met de internaten en de
voordelen ervan via de ervaringen van hun oudere siblings. Eén
respondent had het voorbeeld van haar oudere sibling(s) gevolgd. Twee
respondenten hadden jongere sibling(s) die hun voorbeeld hebben
gevolgd door naar het Turks internaat te gaan. Hierbij spelen de goede
ervaringen van de oudere siblings, maar ook het niet willen onderdoen
voor een oudere broer of zus ook een motiverende rol.
Respondent: ‘Bij mijn broertje was het echt zo van: ‘Ik wil zelf.’ Hij had,
bijvoorbeeld school en zo dat deed hij wel, maar… ik heb zelf vwo en
universiteit gedaan, mijn zusje hbo, maar hij had kaderadvies. Hij had
altijd zoiets van: ‘Oh, mijn zussen die hebben het goed gedaan en ik ben
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minder slim of zo. Dus hij dacht van misschien kan ik het combineren
en dan laat ik mezelf zo zien van: ‘Hey, ik kan het ook!’ Dus voor hem
was het van: ‘Ik wil school, maar ik wil dat ook doen.’ (…)’
Onderzoeker: ‘ Dus ook een stukje compensatie?’
Respondent: ‘Ja, ook zeker een stuk compensatie.’ (Vrouw)

Uit de herkomstgezinnen van de oud-leerlingen die wij spraken, gaan
maximaal twee of drie kinderen naar een Turks internaat. Dit komt
enerzijds door de kosten voor het verblijf op het internaat en het kleine
leeftijdverschil tussen de siblings. Ouders kunnen vaak niet de kosten
voor meerdere kinderen tegelijk dragen. Daarnaast waren er ook
jongeren die het niet prettig vonden om het ouderlijk huis uit te gaan.

5.4.

Voortijdig stoppen met het Turks internaat

Wij hebben de respondenten gevraagd naar redenen waarom jongeren
voortijdig uit het internaat stappen. Eén van de respondenten is zelf
voortijdig uit het internaat gestapt en twee andere respondenten hebben
siblings die voortijdig uit een internaat zijn gestapt. Deze respondenten
hebben broertjes en/of zusjes die niet konden wennen aan het van huis
weg zijn. Het leven op het Turks internaat vraagt volgens één
respondent een bepaalde mate van zelfstandigheid, die sommige
kinderen op 12 jarige leeftijd missen maar die noodzakelijk is om je te
kunnen handhaven op het internaat.
Een andere reden waarom oud-leerlingen voortijdig uit het
internaat stappen is de strakke doordeweekse dagstructuur waarin
school, huiswerk en religieuze vorming een vast onderdeel zijn. Deze
structuur is niet voor iedere jongere na te leven. De volgende citaat is
van een leerling die zelf voortijdig uit het internaat stapte.
Respondent: ‘Maar op een gegeven moment, na het eerste half jaar
wilde ik zelf weg gaan van het schoolinternaat, maar toen zei mijn
vader: ‘Blijf, nu je daar toch bent, dat is goed voor je ontwikkeling.’ Ik
bleef nog een jaar en na dat ene jaar dacht ik weer van: ‘Ok, nu wil ik
wel weg.’ Want als je op het schoolinternaat bent dan is het toch meer
studeren dan wanneer je thuis bent. Je moet huiswerk maken, je moet
boeken lezen, je krijgt bepaalde islamitische lessen, lezingen van
mensen van buiten, van de politie, van advocaten, dat kregen we ook.
Maar als je thuis bent dan kun je in een uurtje huiswerk maken en
daarna kun je tv kijken. Dat is wel zo, dan ben je 15 of 16 en dan zie je
je leeftijdgenoten buiten spelen en dan zit jij hier! Dat is toch een groot
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verschil. Maar achteraf is het toch beter geweest voor mijn
ontwikkeling. Want de kennis die ik heb vergeleken met de jongens van
mijn leeftijd is toch beter.’ (Man)

Ook volgens de andere respondenten ligt de oorzaak van het voortijdig
uitvallen van jongeren in de strenge discipline en structuur die er op het
internaat heerst, waaraan zij zich (nog) niet konden of wilden
aanpassen.
Onderzoeker: ‘Waren er ook meiden die afhaakten?’
Respondent: ‘Jazeker. (…) Vooral beginnende. Er zijn heel veel kinderen
geweest die zijn begonnen en dan zijn ze op een gegeven moment niet
meer komen opdagen, gewoon naar huis gegaan. (…) En er zijn ook
kinderen die gewoon, die het niet meer willen na een tijdje. Of het klikt
soms niet met andere kinderen, dat krijg je ook.’
Onderzoeker: ‘Dan is het lastig in de groep te blijven?’
Respondent: ‘Lastig, ja. Soms ehm, kunnen ze zich gewoon niet aanpassen,
na zo’n thuis, hoe je het thuis hebt gehad, en dan moet je daar naar toe en
dan moet je je toch wel aanpassen.’
Onderzoeker: ‘Omdat het strakker is georganiseerd?’
Respondent: ‘Ja, structuur heb je, je moet alles plannen. En huiswerk moet
je plannen. Ze helpen je er wel bij, maar het is toch wel een stap na de
basisschool, die je moet zetten. Het is toch wel zelfstandigheid. Er zijn ook
kinderen die er bijvoorbeeld zijn geweest, die zijn gestopt, en die over een
paar jaar terug zijn geweest, en dan lukt het wel allemaal. Het heeft ook
met de leeftijd te maken denk ik.’ (Vrouw)

Bij uitval van jongeren wordt niet alleen gerefereerd aan de
disciplinering op het gebied van huiswerk, maar ook aan de religieuze
disciplinering. Kinderen die zich hierin niet kunnen vinden, zich niet
kunnen of willen houden aan de gebedstijden, of geen religieus
onderwijs willen volgen, haken volgens twee respondenten vroeg of laat
vanzelf af. Voor hen is de impliciete pressie tot conformisme een te
groot contrast met de relatieve vrijheid in de thuissituatie. Ook
leerlingen die zeer succesvol waren op het internaat en de religieuze
scholing hebben voltooid geven aan dat de disciplinering op het
internaat streng is in vergelijking met de thuissituatie. Hoewel zij blij
zijn dat zij conform de voorgeschreven structuur hebben kunnen
handelen, zouden ook zij het moeilijk vinden om na hun vertrek weer
opnieuw de disciplinering en structuur van het internaat te moeten
volgen.
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Respondent: ‘Eenmaal gestopt wilde ik die sfeer niet meer in, dat is het
ook. Het is daar echt een andere sfeer en ik was al gewend thuis, vrij. (…)
Je loopt niet even weg [van het internaat]. Er zijn altijd verantwoordelijken
over je, die vragen van: ‘Waar ga je naar toe? Waarom ga je?’ Want die zijn
dan weer verantwoordelijk voor ons. Stel dat er wat gebeurt, dan moeten
ze het aan onze ouders uitleggen. Dus, je kon niet zo even naar buiten.’
(Vrouw)

Ook zijn er jongeren die de motivatie niet konden opbrengen om door
te studeren. Een voorwaarde binnen het internaat van Stichting El
Biruni is dat de jongeren investeren in hun onderwijscarrière, zij
moeten schoolgaand zijn.
Onderzoeker: ‘Je hebt hier best lang gezeten. Je hebt daarom ook gezien dat er
jongeren uitvallen. Dat zij eerder weggaan uit het internaat. Wat zijn de redenen
daarvoor?’
Respondent: ‘Ja het heeft ook met de jongere zelf te maken. Sommigen
hebben geen motivatie om te studeren. Dus als een jongere naar het
internaat komt dan wil dat niet gelijk zeggen dat hij gelijk lang zal
blijven en dat hij met een hbo-diploma uit het internaat weggaat. Er
zijn ook gewoon jongens die niet willen leren, die eerder willen werken
en eerder geld willen verdienen. Of die het na een bepaalde tijd niet
meer leuk vinden.’
Onderzoeker: ‘En die kunnen gewoon weg?’
Respondent: ‘Ja, dan gaan we bij elkaar zitten en met elkaar praten wat
we voor die jongen kunnen betekenen, of we nog iets voor die jongen
kunnen doen. En als hij echt weg wil gaan, dan praten ze met de ouders
van kijk hij wil niet meer blijven, maar hij kan altijd terug komen als hij
wat nodig heeft. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of als hij zijn
vrienden wil zien.’ (Man)

De voorwaarde van reguliere onderwijsdeelname en studie-inzet geldt
niet per sé op de internaten van Stichting Manolya en Vereniging ABI.
Ook daar wordt van de jongeren de motivatie en inzet verwacht voor
een studie, maar dat mag ook de religieuze studie zijn.
Waar het groepsproces een motivatie voor jongeren is om naar
het Turks internaat te willen, is uitstroom van de vriendenkring
(bijvoorbeeld wegens afronding van de middelbare schoolopleiding)
ook een reden om zelf eveneens uit internaat te stappen.
Onderzoeker: ‘Waarom ging je weg? Want je was nog niet klaar met je vwo.’
Respondent: ‘Nee, ik was nog niet klaar. Maar ehm, zeg maar mijn
vrienden waar ik mee begonnen was, ik was de enige tussen ons die vwo
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deed, tenminste, tussen mijn vriendenkring. Er waren wel anderen, hoor,
maar tussen mijn vriendenkring, we waren met z’n zessen, hadden we een
heel goede band, en die deden… Ik was de enige tussen ons die vwo deed.
En zij waren al klaar. En ik vond ook, in de vijfde waren mijn schoolcijfers
best hoog, dus ik had wel een gerust gevoel dat ik mijn examens ging halen.
En omdat zij ook niet verder gingen, ging ik ook niet verder. Ik vond het
niet meer nodig.’ (Vrouw).

Ten slotte wordt ook de groepsdruk genoemd als reden om voortijdig
te stoppen met het internaat. Zo gelden er impliciete en expliciete
normen. Deze normen worden uitgedragen door zowel het Turks
internaat (dat wil zeggen het bestuur, personeel en de vrijwilligers) als
de jongeren onderling. Expliciete normen zijn bijvoorbeeld verwerkt in
het dagprogramma. Zo wordt van iedereen op gezette tijden verwacht
dat zij zich bezig houden met hun huiswerk. Wanneer een jongere geen
huiswerk heeft, dient hij of zij een boek te lezen. Jongeren die deze
regels overtreden, worden hier direct op aangesproken.
Respondent: ‘Je kunt niet altijd doen wat je wilt, omdat je in een
bepaalde structuur blijft. Die vrijheid hè, dat mis je dan.’
Onderzoeker:’ Mag je afwijken van de norm?’
Respondent: ‘Ja, dat liever niet natuurlijk, maar wat is de norm?’
Onderzoeker: ‘Wat het Turks internaat stelt?’
Respondent: ‘Ja, natuurlijk. Dat liever niet. Regels moet je hebben. Dat
hoort erbij.’ (Vrouw)

Impliciete normering is verweven in de onderlinge dagelijkse contacten,
zonder dat deze normen expliciet hoeven worden uitgesproken.
Onderzoeker: ‘Maar er zijn ook veel onuitgesproken regels, de zogenaamde
vanzelfsprekendheden. Draagt bijvoorbeeld iedereen op het internaat een hoofddoek?’
Respondent: ‘Jaaah, dat is inderdaad waar. Iedereen draagt een
hoofddoek. Maar het is niet verplicht, het is geen verplichting van het
internaat, maar iedereen doet het zelf.’ (Vrouw)

De impliciete en expliciete normering geeft bevestiging aan jongeren
die zich in de normen kunnen vinden. Deze normen verstevigen hun
identiteit. Echter kan de groepsdruk ook forcerend zijn voor jongeren
die zich er niet geheel in kunnen vinden of een normafwijkende
ontwikkeling doormaken.
Onderzoeker: ‘In de puberjaren willen kinderen experimenteren.’
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Respondent: ‘Zeker wel. Maar ik geloof dat ik, omdat ik zo jong was,
daar juist geen problemen mee had. (…) Ik was twaalf. En als je op
zo’n jonge leeftijd je normen en waarden goed leert, een goede basis
hebt, dan heb je het niet echt nodig om te experimenteren. (…)’
Onderzoeker: ‘Je hebt een solide identiteit, bedoel je dat?’
Respondent: ‘Ja. Inderdaad.’
Onderzoeker: ‘Maar je gaat toch op die leeftijd juist op zoek naar je identiteit? Als
ik het heb over experimenteren, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de lengte van je
nagels, wil je een keer lenzen proberen of make-up.’
Respondent: ‘Ja, dat is het, maar ik denk dat als je gelooft, dat je dan
altijd je antwoord in je geloof vindt. Ik heb ook nooit een vriendje
gehad en ik heb daar ook nooit behoefte aan gehad, omdat ik weet dat
het niet hoort. Als je daar niet zoveel aan denkt, dan heb je daar ook
geen behoefte aan. Dus ik heb ook nooit gedacht van wil ik mijn nagels
een keer lakken of wil ik wel of geen hoofddoek. Je bent natuurlijk wel
op zoek, maar je hebt je antwoord al. Volgens mij is mijn basis gewoon
sterk.’
Onderzoeker: ‘Waren er kinderen op het internaat die wel gingen experimenteren
met make-up of andere dingen?’
Respondent: ‘Jawel hoor.’
Onderzoeker: ‘En dat kon gewoon?’
Respondent: ‘Je werd er wel op aangesproken. Van: ‘Dat mag niet, want
het hoort niet.’ Vooral als je al iets ouder bent en er zijn jongere
meisjes, dan moet je wel een goed voorbeeld zijn. Dus je werd er wel
op aangesproken.’
Onderzoeker: ‘En als er niet naar werd geluisterd?’
Respondent: ‘Dan gaan ze met ouders in gesprek. (…) Op een gegeven
moment dan doe je het niet meer, je gaat toch met de groep mee. Het is
gewoon moeilijk om je niet aan te passen.’ (Vrouw)

De groepsdruk is dus effectief waar het gaat om de studiesucces (zie
ook §5.3.2.). Maar dezelfde groepsdruk kan ook beklemmend werken
voor jongeren die ander gedrag (willen) vertonen dan wat hen verwacht
wordt. Echter volgens alle respondenten is het voor jongeren mogelijk
om uit het internaat te stappen zonder dat dit nare gevolgen voor hen
heeft. De respondenten met siblings die voortijdig het Turks internaat
verlieten geven aan dat hun ouders rekening hielden met de wensen van
hun broer of zus. De respondenten zelf kunnen hun thuiswonende
siblings in de weekenden onderwijsgerelateerde hulp bieden. Ook op
deze manier ontstaan er steunstructuren gericht op betere
onderwijsprestaties van de thuiswonende siblings.
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6. ERVARINGEN OP HET
INTERNAAT
In dit hoofdstuk gaan we in op de ervaringen van de tien respondenten
op de internaten van Stichting Manolya en van Stichting El Biruni. Van
Vereniging ABI hebben wij geen respondenten gesproken, waardoor
wij geen zicht hebben op ervaringen van oud-leerlingen op het internaat
van deze vereniging.
We focussen ons in deze paragraaf achtereenvolgend op de
aanmelding en plaatsing, de dagindeling, de taalhantering en de
begeleiding op het Turks internaat.

6.1.

De aanmelding en plaatsing

Over het algemeen is het bekend bij ouders welke moskee een internaat
heeft, vaak via mond-tot-mond reclame of door het verblijf van een
bekende of familielid op het internaat. Kinderen worden door hun
ouders (eventueel op initiatief van de jongere) aangemeld bij het
internaat.
In tegenstelling tot wat de sleutelinformanten aangaven, worden
op het internaat van Stichting Manolya doorgaans geen driegesprekken
gevoerd tussen ouders, het internaatbestuur en de jongere17. Bij drie van
de vijf meisjes was de eerste kennismaking bij de start van het
woontraject. Twee oud-leerlingen (van Stichting Manolya) hadden van
tevoren een kennismakingsgesprek gehad. De andere oud-leerlingen
van Stichting Manolya wisten van tevoren niet goed wat hen te wachten
stond. Hierover waren zij van tevoren niet ingelicht. Wel is er volgens
de oud-leerlingen van Stichting Manolya een proefperiode van een
maand, waarin gekeken wordt of de jongere kan functioneren op het
internaat. Wanneer de jongere deze proefperiode goed doorstaat én wil
blijven, dan wordt de plaatsing definitief. Wanneer zij echter moeite
blijkt te hebben met de discipline en structuur op het internaat, dan
komt er een einde aan het verblijf op het internaat en gaat de jongere
weer bij haar ouders wonen.
Wij hebben oud-leerlingen gesproken. Het is mogelijk dat de
plaatsingsprocedure door voortschrijdend inzicht is veranderd voor de nieuwe
lichting leerlingen.
17

Turkse internaten
Op het internaat van Stichting El Biruni verloopt de
plaatsingsprocedure iets anders. Na aanmelding door de ouders heeft
de coördinator van het internaat een formeel gesprek met de ouders en
de jongere. Dit gesprek is informatief en in dit gesprek wordt ook
gezocht naar de bereidwilligheid en de motivatie van de jongere. Na een
duidelijk beeld spreken alle drie de partijen een doelstelling met elkaar
af voor het eerste jaar op het Turks internaat. Daarna is de definitieve
plaatsing. De jongeren zelf hebben vaak al informeel contact met
andere jongeren op het Turks internaat waardoor zij weten wat van hen
verwacht wordt. De jongere is, evenals bij Stichting Manolya, vrij om
ieder moment te besluiten dat hij wil stoppen op het internaat.
De respondenten ervoeren de beginperiode op het internaat als
erg spannend. Vooral degenen die op twaalfjarige leeftijd op het
internaat startten. Het was voor hen een grote stap om bij de ouders
weg te gaan en elders te gaan wonen. Wat hierin steunend was, was dat
acht van hen (vijf mannen en drie vrouwen) vrienden of familieleden
hadden die ofwel als leerling, ofwel als interne begeleider op het
internaat woonden. De kennis dat er bekende gezichten waren gaf een
steun in de rug om de stap te maken. Ook de kennis dat er een weg
terug was, maakte dat de jongeren het aandurfden om naar het internaat
te gaan.
Tijdens het verblijf op het internaat was er veelvuldig contact
met de ouders. Zo mochten de kinderen bij ziekte altijd naar huis. Ook
werd er contact opgenomen met de ouders wanneer er problemen
waren tussen de kinderen onderling, op school of anderszins. Zowel de
begeleiders als de jongeren zelf hadden frequent contact met de ouders.
Er waren regelmatig gesprekken met de ouders over de vorderingen
van hun kind en ouders waren op elk moment van de dag welkom om
langs te komen. Op het jongensinternaat van Stichting El Biruni is het
de gewoonte dat de kinderen door de ouders worden begeleid bij
doktersbezoek en wanneer de kinderen buiten schooltijd naar een
afspraak gaan. Voor de meeste ouders is dit geen probleem, omdat zij
in de buurt wonen.

6.2.

Het dag- en weekprogramma

We hebben geprobeerd om op basis van de gesprekken met de
sleutelinformanten en oud-leerlingen een globaal beeld te schetsen van
de dagelijkse structuur en de weekstructuur op de internaten. In grote
lijnen komen deze op de drie internaten overeen.
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Op alle drie de internaten worden de jongeren van maandag tot
en met vrijdag vlak na 6.00 uur gewekt. Na het aankleden volgt het
eerste gebed,18 gevolgd door het ontbijt. Rond 7:30 uur gaan de
jongeren naar school. Na schooltijd gaan enkele jongeren op bezoek bij
hun ouders, anderen gaan direct naar het internaat. De tijd tot 17:00 uur
kunnen de jongeren op het internaat (of in het ouderlijk huis) vrij
besteden of aan het huiswerk. Ook kunnen zij, wanneer zij op school
het tweede gebed hebben gemist, dit op het internaat inhalen. Rond
17:00 uur vindt het derde gebed plaats, waarna het gezamenlijk
avondeten plaatsvindt. Daarna volgt het vierde gebed en begint rond
18:30 uur de huiswerkbegeleiding. Na het huiswerk staan Koran- en
godsdienstlessen op het programma. Op het internaat van Stichting
Manolya krijgen de jongeren van maandag tot en met vrijdag dagelijks
anderhalf uur Koran- of godsdienstles en op de zaterdagochtend twee
tot vier uur. Op het internaat van Stichting El Biruni krijgen de
jongeren doorgaans op maandag, dinsdag en vrijdag Koran- en
godsdienstles (doorgaans één uur). Na de doordeweekse Koran- en
godsdienstlessen volgt het avond- en nachtgebed, waarna de kinderen
rond 22:00 uur naar bed gaan. Volgens een oud-leerling van El Biruni
worden de jongeren ’s nachts gewekt voor het gebed wanneer de
zonstand dusdanig is, dat het nachtgebed na de normale bedtijd dient te
geschieden. Na het nachtgebed gaan zij weer terug naar bed.
Op zaterdagochtend worden er doorgaans twee tot vier uur
Koran- en godsdienstlessen gegeven in het kader van de religieuze
vorming. Na de Koran- en godsdienstlessen op zaterdagochtend gaan
de meeste leerlingen naar het ouderlijk huis. Sommige leerlingen gaan
eens in de twee weken in het weekend naar huis. Ook zijn er enkele
leerlingen op het internaat van Stichting El Biruni, die alleen in de
schoolvakanties naar huis gaan.
In het programma van de internaten zijn geen sportactiviteiten
opgenomen. Enkele leerlingen van Stichting El Biruni zaalvoetballen op
zaterdagmiddag na de Koran- en godsdienstlessen. De leerlingen van
het meisjesinternaat van Stichting Manolya doen incidenteel spontaan
iets aan lichaamsbeweging in de tuin van het internaat.
18

De Salat is het rituele gebed, dat vijf keer per dag moet worden volbracht.
Voor de Salat zijn vaste tijdvakken vastgesteld, gebaseerd op de positie van de
zon. De gebedstijden kunnen hierdoor afwijken van hetgeen wij in dit rapport
beschrijven. Het eerste gebed (Fajr) is bij dageraad. Het tweede gebed (Dhuhr)
wordt verricht na de hoogste zonnestand. Het derde gebed (Asr) volgt in de
namiddag. Het vierde gebed (Magrib) vindt plaats rond zonsondergang of in de
avond. De Isha wordt na het vierde en voor het eerste gebed verricht.
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6.3.

Overnachten op het internaat

Wij hebben de respondenten gevraagd naar de ervaringen met de
overnachtingen, alsmede naar de meerwaarde van het overnachten op
het internaat. Immers, uit de gesprekken met de sleutelinformanten
bleek dat de overnachtingen geen meerwaarde hebben voor de
huiswerkbegeleiding. Voor één respondent was het een praktische
afweging. Haar ouderlijk huis was voor haar te ver om dagelijks op en
neer te reizen. Zij zag de overnachting op het internaat als een
vanzelfsprekendheid.
Onderzoeker: ‘Wat is voor jou de meerwaarde geweest van het overnachten daar?’
Respondent: ‘Het overnachten is gewoon praktisch, want je had in
Dordrecht niets. En de dichtstbijzijnde internaat was in Rotterdam. En
als ik dan elke keer heen en weer zou moeten gaan, dat zouden we niet
dezelfde band hebben gecreëerd, het zou een hele andere ervaring zijn.
Maar ik zou sowieso niet de moeite nemen om elke dag naar huis te
gaan. De meerwaarde is eigenlijk gewoon een praktische keuze. Als er
in Dordrecht zoiets was, dan zou ik voor Dordrecht kiezen. Zou ik dan
niet overnachten? Dan zou ik er daar ook voor kiezen om te
overnachten. Gewoon omdat de community, zeg maar, die je daar hebt
…. Ik heb het altijd gezien, mijn hele leven lang heb ik gezien dat
meisjes dat doen gewoon, in onze kringen en onze omgeving.’ (Vrouw)

Een andere respondente legde uit dat zij meerwaarde van de
overnachting ziet in de gezamenlijke beleving van de islam met andere
jongeren in het dagelijks leven.
Maar de meerwaarde van de overnachting zien de respondenten
niet alleen in de religieuze vorming. Zij zien ook het sociaal proces en
het ontstaan van vriendschappen als een belangrijk aspect van het
(nachtelijk) verblijf op het internaat.
Respondent: ‘Als er dan een iemand ergens moeite mee had, dan was
iedereen gelijk behulpzaam van: ‘Ooh, laten we samen een oplossing
zoeken voor je probleem.’ En dat was echt, zeg maar, zusters allemaal.
Bijvoorbeeld zondagavond, als we er dan allemaal waren en iemand
wou er heel leuk uitzien voor school, dan gingen we echt samen zitten
en keken we van: nou, die rok, of die broek moet je aandoen met dat
shirtje. Weet ik veel en dan moet je dat sjaaltje, o, ik heb nog wel een
hoofddoek voor je. Dus dat was echt allemaal samen heel leuk. Het was
echt voor elkaar.’ (Vrouw)
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Alle respondenten verwijzen ook naar de versnelde ontwikkeling van
sociale- en interactievaardigheden op het Turks internaat. Door dag en
nacht met elkaar om te gaan, leerden de jongeren met elkaar om te gaan
en rekening met elkaar te houden. Maar ook leerden zij met elkaar
onderlinge conflicten op te lossen en met elkaar samenwerken.
Respondent: ‘Je leert echt goed met elkaar samenwerken. Met
verschillende mensen. Je leert ook goed omgaan met elkaar. Je hebt te
maken met hele verschillende mensen. (…) Als ik alleen maar thuis
was, dan had ik heel veel dingen niet meegekregen. Je hebt te maken
met heel veel karakters en je leert daarmee omgaan, er rekening mee te
houden. Je leert manieren, bescheidenheid, beleefdheid en hoe je zeg
maar met mensen om moet gaan. Dat heb ik geleerd. Dat zie ik als een
groot pluspunt. Ja, van je ouders, daar leer je ook veel van, maar op het
internaat is het breder. En ook discipline. Ik vind dat een beetje
discipline heel goed is. Ik denk als ik dat niet had gehad, dan had ik
geen houvast. Ik weet niet waar ik dan zou zijn. Ik ben er sterker door
geworden.’ (Man)

Uit het citaat blijkt de volgende meerwaarde van de overnachting op
het internaat. Door het 24-uursprogramma hebben de respondenten
een dagstructuur aangeleerd waardoor zij de discipline hebben kunnen
opbrengen die nodig was voor hun onderwijssucces. Deze meerwaarde
wordt door alle tien de respondenten genoemd.

6.4.

De Nederlandse taal op het internaat

In het dagelijks leven op het internaat wordt volgens alle respondenten
gemengd Nederlands en Turks gesproken. Dit geldt zowel voor het
internaat van Stichting Manolya als voor het internaat van Stichting El
Biruni. De voertaal tijdens de huiswerkbegeleiding is Nederlands omdat
de lesstof in het Nederlands is. Volgens één oud-leerling werden zij
door de begeleiders gecorrigeerd wanneer zij Turks spraken tijdens de
huiswerkbegeleiding. De voertaal tijdens de Koran- en godsdienstlessen
is doorgaans Turks. Zo nu en dan wordt bij de uitleg ook het
Nederlands gebruikt.
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6.5.

Begeleiding op het internaat

Voor de huiswerkbegeleiding werden de kinderen onderverdeeld op
basis van de verschillende schoolniveaus. Jongeren kunnen tijdens hun
huiswerkbegeleiding een beroep doen op extra begeleiding of bijles.
Op het internaat heerst een strenge discipline en grote controle
op zowel het religieuze gebied als op het gebied van het reguliere
onderwijs. Leerlingen maken van maandag tot en met donderdag
gedurende minimaal één uur per dag huiswerk. De coördinator van het
internaat houdt dagelijks de aanwezigheid op school en de
onderwijsprestaties van de leerlingen bij via het schoolsysteem
‘Magister’. Tussentijds spreekt hij/zij de leerlingen aan op afwezigheid
op school en op lage prestaties. Bij lage prestaties zet het internaat ook
in op extra huiswerkbegeleiding van de betreffende jongere. Wanneer
een leerling lage prestaties heeft en dreigt te doubleren, dan bespreekt
de coördinator dit met de leerling en diens ouders. De begeleiders op
het internaat nemen het onderwijskundige deel van de opvoeding van
de ouders over. Echter, de ouders blijven nauw betrokken bij het
onderwijstraject van hun kinderen.
Het Turks internaat heeft contact met de onderwijsinstelling.
Wanneer er moeilijkheden zijn met bijvoorbeeld de lesstof, dan zoeken
de begeleiders contact met de school. Ook zijn bij
voortgangsgesprekken op school zowel de ouders als een begeleider
van het internaat aanwezig. Tijdens deze gesprekken vervult de
begeleider een brugfunctie in de communicatie tussen de school en de
ouders. Blijken de kinderen moeite te hebben met hun schoolwerk, en
daarbij extra huiswerkbegeleiding of bijles nodig te hebben, dan wordt
dit georganiseerd door de begeleiders op het internaat. Vijf oudleerlingen beschrijven de begeleiders van het internaat als assertiever en
beter bekend met het onderwijssysteem dan de ouders. Zij kunnen hen
daarom op onderwijsgebied beter begeleiden dan hun ouders.
Ook vervullen de begeleiders op het internaat een rol in het
keuzeproces voor een vervolgopleiding, mits de jongere dit wenst. Zij
gaan hierover in gesprek met de leerlingen. Wanneer een leerling
hierom vraagt, kan de begeleider ook mee naar open dagen.
De begeleiders op het internaat wonen ofwel intern, ofwel
extern. Al deze begeleiders zijn oud-leerlingen van een Turks internaat
uit de betreffende stroming. Begeleiders die extern wonen komen op
vaste tijden volgens een van tevoren vastgesteld rooster naar het
internaat. Koran- en godsdienstlessen worden met name verzorgd door
begeleiders die intern wonen en de daarvoor vereiste opleiding hebben
voltooid.
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Naast de onderwijsgerelateerde ondersteuning geven de
begeleiders de jongeren ook ondersteuning in dagelijkse sociale
vraagstukken.
Respondent: ‘Maar ik ben, ik moet wel zeggen dat ze me heel erg in mijn
morele opvoeding en mijn sociale vaardigheden hebben geholpen.’ (…)
Onderzoeker: ‘Wat bedoel je met een morele opvoeding?’
Respondent: ‘Vooral omgang met verschillen, omgaan met anderen, sociale
vaardigheden, hoe ga je om met ouderen, hoe ga je om met de mensen die
om je heen zijn.’
Onderzoeker: ‘Op welke manier werd dat jou geleerd dan? Hoe ging dat dan?’
Respondent: ‘Omdat ik nu zelf ook een opleiding heb gehad daarover, kan
ik het wel gelijk terugkoppelen, op dat moment heb ik daar niet gelijk aan
gedacht van: ‘Oh ze helpen me bij mijn morele opvoeding.’ Ik denk vooral
het voorbeeldgedrag. (…) Van mijn begeleiders, voorbeeldgedrag. En
problemen hoe ze dat op gingen lossen, dat vond ik altijd heel mooi want
ik kon altijd naar ze toen om te zeggen: ‘Kijk nou, dat gaat niet tussen ons.’
Dan hadden ze een kamertje – meestal voor de ouders die dan op visite
kwamen – dan zaten we daar, uitgesproken, we hebben naar elkaar
geluisterd. Het is niet altijd in één keer opgelost, maar ik zag wel dat ze er
moeite voor deden. En dat is wel één van de belangrijkste dingen om je
daar vertrouwd te voelen. Dat ze laten zien dat ze voor je opkomen, dat ze
iets voor je betekenen.’ (Vrouw)

Uit de informatie van de respondenten blijkt dat oud-leerlingen
doorgaans alleen huiswerkbegeleider kunnen worden wanneer zij een
studie volgen of hebben afgerond aan een hbo-instelling of een
universiteit. De internaten beogen hiermee twee doelen: ten eerste
beogen zij hiermee bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardige
huiswerkbegeleiding. Daarnaast hopen ze dat de leerlingen zich zullen
optrekken aan het voorbeeld van deze hoog opgeleide begeleiders en
zich gestimuleerd gezien om zelf op onderwijsgebied eveneens hoger
op te klimmen.
Voor de Koran- en godsdienstlessen dienen de
docenten/begeleiders de hoca-kwalificatie te hebben behaald. Hoca’s zijn
Korangeleerden die de onderwijskwalificatie voor godsdienstonderwijs
in Turkije hebben behaald. Zij mogen Koran- en godsdienstlessen
geven en eveneens als gebedsleider optreden. De hoca’s op het internaat
van Stichting Manolya zijn opgeleid binnen de eigen islamitische
stroming. Volgens oud-leerlingen van Stichting El Biruni mogen de
Koran- en godsdienstlessen binnen hun internaat ook door oudleerlingen worden verzorgd die geen hoca zijn.
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7. STRUCTURELE
INTEGRATIE
Wat structurele integratie betreft hebben we in de interviews met de
respondenten gevraagd naar de onderwijsloopbaan, de religieuze
opleiding en de arbeidsbetrekking. De religieuze opleiding lijkt in eerste
instantie geen relatie te hebben met de structurele integratie, doch met
de sociaal-culturele integratie. Echter de religieuze opleiding heeft een
direct verband met het verloop van de reguliere onderwijsloopbaan.
Daarom behandelen wij de religieuze opleiding in dit hoofdstuk (zie
§7.2.).

7.1.

De onderwijsloopbaan

De oud-leerlingen die we voor dit onderzoek hebben gesproken
hebben op verschillende basisscholen gezeten. De oud-leerlingen zijn
op het niveau van het basisschooladvies ingestroomd op het
middelbaar onderwijs. Een respondent is op een hoger niveau dan het
basisschooladvies begonnen op de middelbare school. Geen van de
oud-leerlingen die we hebben gesproken heeft op de middelbare school
gedoubleerd of is zonder diploma van de middelbare school afgegaan.
De meeste leerlingen startten vanaf de eerste klas op het
voorgezet onderwijs, op 12- of 13-jarige leeftijd, op het Turks internaat.
Er zijn echter ook leerlingen die op iets latere leeftijd in het internaat
gingen wonen, bijvoorbeeld op 15-jarige leeftijd. Wanneer deze
leerlingen van buiten Rotterdam komen, dan is het om praktische
redenen (zoals reistijd en reiskosten) noodzakelijk dat zij instromen op
een middelbare school in Rotterdam.
Alle respondenten verwijzen naar de disciplinering op het
internaat, die zij volgens eigen zeggen nodig hadden voor een
succesvolle onderwijsloopbaan. Ook verwijzen nagenoeg alle
respondenten naar de snelle ontwikkeling van sociale- en
interactievaardigheden binnen de muren van het internaat.
Onderzoeker: ‘Als je nu terugkijkt, wat heeft het Turks internaat betekend voor
jouw integratie in de Nederlandse maatschappij?’
Respondent: ‘Als ik nu terugkijk. Door het internaat zie ik dat ik veel
socialer ben geworden. Door deze instelling ben ik ook bekend geraakt
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met heel veel andere mensen. Ik heb ook veel vrienden leren kennen.
Ik zie ook dat ik heel makkelijk in contact kom met mensen. Bij mijn
vrienden op school zag ik dat zij toch wat meer teruggetrokken zijn, dat
ze afwachtend zijn, niet vlug vragen stellen enzo. Het zijn allemaal
hoog opgeleide jongens. Bij mij is het als ik een vraag wil stellen, dan
kan ik deze gewoon stellen. Dan durf ik dat ook. Ik kan ook een lezing
geven, een presentatie geven. Ook veel vlotter. Ik nam altijd de vlag, zal
ik maar zeggen.’
Onderzoeker: ‘Dus je hebt hier ook vergadervaardigheden aangeleerd, zeg maar, en
overlegvaardigheden?’
Respondent: ‘Jazeker, vergadervaardigheden, overlegvaardigheden,
lezingen geven, in contact komen met mensen, behulpzaam zijn.’ (Man)

Volgens zeven respondenten hadden hun ouders moeite met het
disciplineren van de kinderen, wat nodig was voor bijvoorbeeld het
dagelijkse huiswerk. De vaders waren vaak aan het werk en de moeders
hadden het druk met het huishouden en de zorg voor de kinderen. De
respondenten namen de kaders van hun ouders niet altijd aan.
Daarentegen konden zij niet om de strakke dagstructuur op het
internaat heen. Dit noemen de respondenten achteraf een belangrijke
meerwaarde van het internaat.
De respondenten zelf waren zich voor de plaatsing nog niet
bewust van de strakke dagstructuur op het internaat. Dit geldt zowel
voor respondenten die het traject op het internaat hebben voltooid als
de respondent die voortijdig met het traject is gestopt. Zij hadden allen
de wens en de motivatie om een goede opleiding af te ronden en wisten
terugblikkend dat zij deze disciplinering nodig hadden.
Onderzoeker: ‘Dus eigenlijk kun je zeggen dat je ontwikkeling hier op het internaat
heeft plaatsgevonden met gelijkgestemde jongeren. Dus jongeren die ook met studie
bezig waren, met religie, jongeren die niet op straat hangen, wat je eerder zei?’
Respondent: ‘Jazeker, wat ik van buiten zag, voordat ik met het
schoolinternaat begon, was echt dat het zou gaan om islamitische lessen
en de Koran lezen. Maar dat was helemaal niet waar. Want wij, in onze
tijd, kregen op twee dagen islamitische lessen en voor de rest was het
voor ons alleen maar huiswerk, door de weeks. En de
huiswerkbegeleiders die kwamen ook om een beetje te steunen met het
huiswerk. Dus dat zijn allemaal broeders die hbo- of universitair
opgeleid zijn. Als je dan vragen had, dan kwam je bij hen terecht. ’
(Man)

De tien oud-leerlingen die wij hebben geïnterviewd zijn, op één na,
allen op den duur aan een vervolgopleiding op hbo of universitair
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niveau begonnen. Zes van hen (vijf mannen en één vrouw) geven aan
dat zij hun hoge onderwijskwalificaties op z’n minst ten dele te danken
hebben aan het verblijf op het internaat, onder andere aan de structuur,
de bijlessen en de aansturing vanuit het internaat.
Acht van de tien respondenten (waaronder vijf vrouwen en drie
mannen) hebben een directe doorstroomroute19 gevolgd. Zij zijn na
hun havo- of vwo-opleiding doorgestroomd naar de hbo of het wo.
Eén respondent (een man) heeft na de middelbare school geen
opleiding afgerond. Eén respondent (een man) heeft een
stapelaarsroute20 gevolgd om tot een academische kwalificatie te
komen. In deze stapelaarsroute heeft het internaat een grote rol
gespeeld, een rol met een inktvlekwerking op de directe contacten van
deze leerling.
Onderzoeker: ‘Heeft het internaat iets voor je betekend als het gaat om je
onderwijsloopbaan, behalve huiswerkbegeleiding?’
Respondent: ‘Ja, want ik was, na mijn basisschool had ik mavogemengd gehaald. En toen ik hier kwam heb ik mavo-tl afgemaakt. Na
mavo-tl heb ik havo afgemaakt. En dat kwam, ik wist helemaal niet dat
je na de mavo naar de havo kon gaan. Dus dat hebben ze mij hier ook
verteld en daarin hebben ze mij aangestuurd. Alleen de weg laten zien
en daarna heb ik zelf gekozen wat ik wilde doen.’
Onderzoeker: ‘Dat is mooi! Je bent ook de oudste thuis dus je hebt ook geen oudere
broer of zus die je dat kon vertellen.’
Respondent: ‘Nee, dat klopt. Mijn jongere broertje heeft mavo gedaan.
En ik heb hem verteld hoe mijn studieloopbaan eruit zag. En toen
heeft hij hetzelfde gevolgd. Hij heeft ook havo gedaan en nu is hij met
zijn examenjaar bezig. En volgend jaar gaat hij ook naar de hbo. Dit
heb ik ook bij andere jongeren gedaan. Met jongens die eerder de
school verlaten. Een buurjongen van mij had mavo gedaan en ging naar
de mbo. Op de mbo was hij niet serieus, dus toen heb ik met hem ook
gepraat van ‘Je hoeft niet per sé mbo te doen, je kunt ook naar de havo
gaan.’ En toen is hij dat gaan doen. Ik heb hem gemotiveerd, hem de
weg laten zien.’ (Man)

Uit het citaat blijkt dat de respondent de informatie en inzichten die hij
verkreeg ook doorgaf aan zijn siblings en andere jongeren om hem
De directe doorstroomroute wordt afgelegd door leerlingen die vanaf de
basisschool een hoog doorstroomadvies krijgen (bijvoorbeeld havo of vwo).
20 De ‘stapelaarsroute’ wordt afgelegd door leerlingen die van de basisschool
een laag schooladvies krijgen, maar door het stapelen van opleidingen een
hogere opleiding afronden.
19
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heen. Aldus onstond er inzicht in kansen, en daardoor ook motivatie,
bij deze andere jongeren om zich eveneens omhoog te werken op de
onderwijsladder.
Opvallend is dat vier oud-leerlingen (alle vier meisjes van
Stichting Manolya) niet direct na het middelbaar onderwijs zijn gestart
met een vervolgopleiding. Zij hebben eerst gedurende één of twee jaar
een opleiding tot hoca in Istanbul voltooid (zie ook § 7.2.).
Respondent: ‘Toen [na het behalen van het vwo-diploma] ben ik er
twee jaar uitgegaan.’
Onderzoeker: ‘Ben je er twee jaar uit gegaan? Wat heb je gedaan, die twee jaar?’
Respondent: ‘Ik heb een beetje niks gedaan, maar toen uiteindelijk ben
ik naar Istanbul gegaan. (…) Je hebt daar van Diyanet dat is dan zo’n
orgaan van eh, ja, de regering die zeg maar, die regeert en opleidingen
doet en dat soort dingen. Dan ben ik daar een cursus gaan volgen. En
dat duurde negen maanden ongeveer. Daar krijg je een soort diploma
van, een certificaat was dat dan. Eh, dat heb ik toen gedaan.’ (Vrouw)

Na het behalen van de hoca-kwalificatie hebben deze vier respondenten
in Nederland hun reguliere onderwijstraject weer opgepakt. Eén
respondent heeft inmiddels een vervolgopleiding afgerond, twee
respondenten zijn nog bezig met hun opleiding en één respondent
heeft de vervolgopleiding ten tijde van het interview (tijdelijk)
onderbroken vanwege huwelijk en gezinsstichting.
De periode op het internaat had door de netwerkopbouw ook
voordelen waar het gaat om het vinden van een stageplaats. Een
voorwaarde voor het afronden van de meeste opleidingen is het
succesvol doorlopen van een stageperiode. Maar het vinden van een
stageplaats is nog wel eens een probleem. Eén respondent liep een jaar
studievertraging op, omdat hij geen stageplaats kon vinden. In totaal
wisten vier respondenten hun Turkse netwerk aan te wenden om
binnen korte termijn een stageplaats te verwerven, waardoor zij geen
studievertraging opliepen. Zo is er binnen het Turks netwerk
bijvoorbeeld vaak bemiddeld voor een stageplaats. Het Turkse netwerk
is met name voor jongeren die te maken hebben met uitsluiting en
discriminatie een belangrijke hulpbron om hun opleiding met toch goed
gevolg te kunnen afronden. Leden uit het netwerk die een eigen bedrijf
hebben creëren soms een stageplaats binnen hun eigen bedrijf. Ook
wijzen ze samenwerkingspartners op jongeren die op zoek zijn naar een
stageplaats. Zo werd één respondent door een vriendin uit het internaat
als stagiaire geïntroduceerd binnen het bedrijf waar deze werkte. Ook
drie andere respondenten verkregen via hun internaatgerelateerde
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netwerk een stageplaats. Voor het vinden van een stageplaats,
vrijwilligerswerk of een (bij)baan hebben zeven van de tien
respondenten gebruik gemaakt van het Turkse netwerk binnen en
buiten het internaat.
De hulp van de onderwijsinstelling blijft eveneens van belang
voor het vinden van een goede stageplaats, zoals blijkt uit het verhaal
van een oud-leerling.
Respondent: ‘Het is heel moeilijk om een baan te vinden. Het was voor
mij ook heel moeilijk om een stageplek te vinden omdat ze me gewoon
met een hoofddoek niet accepteren of hoe ik er uitzag. (…) Ik ben heel
vaak afgekeurd en de eerste twee jaar heb ik alleen op Islamitische
basisscholen stage gelopen, daarna heb ik gezegd: ‘Nee, nu wil ik echt
even wat anders, want ik wil gewoon alles zien.’ Daarna heb ik op een
christelijke basisschool stage gelopen. Ik vond het echt een topschool,
maar met mijn begeleider klikte het niet (…) Ik ben daar ook
halverwege gestopt. Ik heb ook verteld: ‘Ik ga zo niet door.’ Ik werd
alleen maar belemmerd. Maar tegen InHolland heb ik toen wel gezegd:
‘Ik wil nu ook weer een christelijke school.’ Zodat ik niet na zo’n ramp
stop met christelijke scholen en dan heb ik toch een beeld over
christelijke scholen, maar dat wil ik niet. Daarna ben ik ook weer op
een christelijke school geplaatst, dat ging wel hartstikke goed.’ (Vrouw)

7.2.

Religieuze opleiding

Een motivatie voor de keuze van het Turks internaat is, zoals eerder
gezegd, het religieuze onderwijs, welke bestaat uit Koran-onderwijs en
godsdienstlessen. Voor het religieus onderwijs worden de leerlingen
onderverdeeld in groepen, op basis van het niveau dat zij hebben. Het
religieus onderwijs vindt plaats volgens een standaard lesmethode. De
duur van de lessen is afhankelijk van de intensiteit waarin de
betreffende leerling de lessen volgt. Voor leerlingen die de Koran
kunnen lezen is er de mogelijkheid tot additionele programma’s.
Respondent: ‘Daar kregen we ook Arabisch les bijvoorbeeld, extra les
om bijvoorbeeld de Koran te kunnen begrijpen. Dat was meer
verdieping, dat bedoel ik.’
Onderzoeker: ‘Dus je leerde ook Arabisch lezen en begrijpen?’
Respondent: ‘Ja, ik begrijp het nog steeds niet, het is heel moeilijk, heel
ingewikkeld allemaal. Maar we kregen grammaticales, dus.’
Onderzoeker: ‘Okay, je kon het in ieder geval lezen?’
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Respondent: ‘Ja, ik kan het wel lezen. Voor de mensen die dus de
Koran ook beheersen en die dieper wilden gaan, die konden dan
kiezen van bijvoorbeeld: ‘Ik wil verder gaan.’ En dan leerde je
bijvoorbeeld grammatica, werkwoorden, zinsopbouw.’ (Vrouw)

Leerlingen die het gehele religieuze opleidingsprogramma op het
internaat hebben doorlopen, kunnen ervoor kiezen zich verder te
scholen tot hoca. De vijf vrouwelijke respondenten die wij hebben
gesproken, hebben allen de hoca-kwalificatie behaald. Hiervoor moesten
zij eerst stage lopen op een ander internaat, waarna zij allen voor
minimaal een jaar naar Turkije zijn geweest om aldaar de laatste fase
van de hoca-opleiding te doorlopen. Tijdens de stage leert de leerling
levensvragen te beantwoorden in overeenstemming met de Koran of
andere islamitische geschriften. Ook maken de leerlingen tijdens de
stage een verdiepingsslag in de islamitische normen en waarden.
Onderzoeker ‘Maar wat voor stage is dat?’
Respondent: ‘Ja dat is meer, bijvoorbeeld naast de grammatica, ja die
dingen, moet je natuurlijk. Er komen bijvoorbeeld vragen: Waarom
bidden we? Waarom vasten we? Waarom doen we dit? En wanneer kan
ik wel bidden? Wanneer niet? Zulke vragen. Dat is dan, ja, meer de
regels, zeg maar. Dat wordt natuurlijk apart beschreven. Dat staat niet
duidelijk in de Koran en daar zijn aparte boeken over. En als je iemand
ook les wilt geven (…) en als je jezelf als Imam of hoca wil voorstellen
dan moet je natuurlijk bepaalde dingen al kennen. Dat is dan zo’n soort
stage, les. Je bereid je voor om les te geven en om vragen te
beantwoorden.’ (…)
Onderzoeker: ‘Maar dat gebeurde ook gewoon op het internaat?’
Respondent: ‘Dan ging je naar een ander internaat, buiten Rotterdam.’
(Vrouw)

Snelle leerlingen kunnen het religieuze opleidingsprogramma op een
internaat in Nederland binnen twee jaar afronden, waardoor zij al aan
de stage toe zijn voordat zij de middelbare school hebben afgerond.
Wanneer deze stage is voldaan, dan kan de leerling voor een periode
van minimaal een jaar naar Istanbul voor het slottraject van de hocaopleiding. Uit de informatie van een sleutelinformant blijkt dat Turkse
internaten circa vijftien jaar geleden voorrang gaven aan de religieuze
opleiding, ook wanneer dat ten koste ging van de middelbare
schoolopleiding. De middelbare schoolopleiding werd dan onderbroken
om de religieuze opleiding in Turkije af te ronden. Volgens de oudleerlingen die wij spraken gebeurt dit tegenwoordig niet meer en maken
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de leerlingen die voor dit traject kiezen hun middelbare school af,
voordat zij naar Turkije gaan. Voor de vrouwen op het internaat van
Stichting Manolya geldt dat zij weer bij hun ouders introkken, wanneer
zij hun religieuze traject binnen het internaat al hadden doorlopen.
Respondent: ‘Ik ben met alles heel vroeg, dus ook daar had ik dus alles
geleerd wat ik moest leren. Ik was 15. Een stap verder is dat je eigenlijk
een jaar stage loopt op een Turks internaat buiten Rotterdam en dan
Istanbul en dat je dan zelf ook les gaat geven in de moskee. Maar ja ik
was nog te jong, ik had nog drie jaar vwo te gaan. Mijn ouders hadden
zoiets van: ‘Wat ga je doen? Want je bent nog niet klaar met school?’
Dus ik moest eigenlijk mijn school afmaken.’ (Vrouw)

Alle vijf de vrouwelijke respondenten hebben inderdaad hun hocakwalificatie in Turkije pas behaald nadat zij hun middelbare
schoolopleiding in Nederland hadden afgerond. Stichting Manolya had
volgens deze vrouwen hierin een faciliterende rol en legde het contact
met de opleidingsinstantie in Istanbul, om zowel de opleiding als de
verblijfsplaats voor de jongeren te regelen. De vijf vrouwelijke
respondenten hebben na succesvolle afronding van de hoca-opleiding in
Istanbul, na terugkeer, een vervolgopleiding in Nederland opgepakt.
Omdat zij de hoca-kwalificatie hebben behaald mogen zij
godsdienstlessen geven op Turkse internaten en -scholen. Op deze
manier worden de eigen godsdienstdocenten opgeleid. De organisatie
verzekert zich er hierdoor van dat godsdienstleraren zowel kennis
hebben van de Nederlandse, als de Turks-islamitische samenleving.

7.3.

Arbeidsparticipatie

Tijdens de interviews met de respondenten hebben wij ook gevraagd
naar hun arbeidsparticipatie. Uit de verkregen informatie blijkt het
Turks netwerk zowel tijdens als na de opleiding een belangrijke
hulpbron voor het vinden van een arbeidsbetrekking. Zo heeft één
respondent gedurende zijn studie een baan in een Turks restaurant. Eén
andere respondent is blijven werken in het bedrijf waar zij een
stageplaats had. Twee andere respondenten hebben na hun opleiding
binnen het Turkse netwerk een baan kunnen vinden. Zo heeft één
vrouwelijke respondente een baan als leerkracht op een islamitische
basisschool gekregen. Een andere respondent heeft een baan binnen
een groot Turks bedrijf kunnen bemachtigen.
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Onderzoeker: ‘Heb je nu een baan?’
Respondent: ‘Ja, ik heb een baan.’
Onderzoeker: ‘Waar werk je dan?’
Respondent: ‘Ik werk bij een Turks bedrijf. Het is een heel groot bedrijf
(…).’
Onderzoeker: ‘Hoe kom je aan deze baan?’
Respondent: ‘De directeur is een kennis van mij. Zijn broertje was een
goede vriend van mij op het internaat. Het is via het internaat gegaan.
Ik ken familie van de directeur, maar persoonlijk kenden we elkaar niet
goed. Sinds we begonnen zijn we beter met elkaar geworden. Hij had
een vertrouwelijke persoon nodig, omdat je dagelijks met geld te maken
hebt, met de kas werkt. Ik zal zeggen, zo’n internaat. Ik weet niet, maar
wat het grootste is …Dat hij mij heeft aangenomen, heb ik te danken
aan het internaat, denk ik. Want het geeft vertrouwen aan die mensen.
Want hij heeft iemand nodig die hij kan vertrouwen, die iedere dag het
geld kan tellen. En het gaat over veel geld.’ (Man)

In totaal hebben vier van de tien respondenten via het eigen Turkse
netwerk een baan gevonden. Een vijfde respondent is werkloos. Een
zesde respondent heeft via sollicitaties een bijbaan in een callcenter
gevonden. De andere vier respondenten zijn nog studerend.
Alle respondenten hechten grote waarde aan het hebben van een
baan. Zij geven aan dat zij hun studie doorliepen in de verwachting dat
zij met hun kwalificaties aan goede banen zouden kunnen komen. Het
gezinsleven krijgt bij jonge vrouwen echter voorrang op het hebben van
een betaalde baan. Zo vertellen drie van de vijf vrouwelijke
respondenten dat het krijgen van een kind voor hen reden is om af te
zien van een (fulltime-)baan om de verzorging van het kind op zich te
nemen. Zij hebben allen wel de intentie om (weer) parttime te werken
op het moment dat het kind naar het basisonderwijs gaat.
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8. SOCIAAL-CULTURELE
INTEGRATIE
Wat de sociaal-culturele integratie betreft hebben we de gesprekken
geanalyseerd op Nederlandse taalbeheersing, politieke en
maatschappelijke participatie, oriëntatie op de eigen groep en de overige
samenleving en op sociale interactie met niet-Turken.

8.1.

Taalbeheersing

Wat Nederlandse taalbeheersing betreft kunnen we kort zijn: de tien
respondenten die wij hebben gesproken beheersen de Nederlandse taal
prima. Een kanttekening hierbij is dat we alleen respondenten hebben
met een hbo- of een universitaire opleiding. Jongeren met een vmbo- of
mbo-opleiding hebben wij niet gesproken.

8.2.

Politieke en maatschappelijke participatie

Wij hebben de respondenten vragen gesteld over hun maatschappelijke
participatie. De respondenten zijn jongvolwassenen. Zij hebben hun
handen vol aan hun opleiding, hun baan en/of hun jonge gezinsleven.
Toch zijn zij ook op maatschappelijk niveau actief. Zeven van hen (vier
vrouwen en drie mannen) waren of zijn als huiswerkbegeleider of
godsdienstdocent actief betrokken bij een Turks internaat of een
moskeeschool. Ook zijn de responndenten op andere maatschappelijke
terreinen actief. Zo is één van de mannen politiek actief op
deelgemeenteniveau. Hij is actief lid van een moslimpartij in Rotterdam.
Aldus zijn de respondenten bijna allen maatschappelijk actief, doch met
name ten dienste van de Turkse gemeenschap.

8.3.

Oriëntatie op Nederlandse samenleving

Door het verblijf op een Turks internaat groeien de jongeren op in een
omgeving waarin veel waarde wordt gehecht aan de islamitische
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vorming en het ontwikkelen van de moslim-identiteit. Het internaat
wordt bovendien door zowel de ouders als de jongeren beschouwd als
een veilige omgeving, waarin de jongeren niet bloot gesteld worden aan
verkeerde verleidingen.
Respondent: ‘Je zag het verschil ook. De meisjes die naar de moskee en
naar de internaten gingen, die droegen allemaal een hoofddoek. We
hadden ook buurmeisjes en die droegen dan ook geen hoofddoek. Die
waren minder praktiserend. (…) Het was niet een verplichting, dat ook
niet. Zoals ik al zei, bij mij was het echt, ik wilde het zelf. Maar het kan
best wel zo zijn dat mensen ook hun kinderen, ja van: ‘Ga nou maar, je
bent sowieso…’
Onderzoeker: ‘Dat is een goede plaats om te zijn?’
Respondent: ‘Inderdaad. Ik had dan dus geen slechte omgeving. Maar
ik zie ook wel dat dames toch de verkeerde kant op neigen. Dat zag ik
ook wel. En dan is dit een motivatie om je toch te concentreren op
school en religie.’ (Vrouw).

Het verblijf op een Turks internaat levert een belangrijke bijdrage
aan de vorming van de Turks-islamitische identiteit. Eén
respondente had haar basisschoolperiode doorgebracht op een
‘witte’ school en ervoer moeite bij de aansluiting bij de Turkse
gemeenschap. Zij zegt hierover het volgende:
Respondent: ‘Dat [de basisschool] was echt anders dan mijn andere
Turkse vriendjes en vriendinnetjes, waarmee ik dan bijvoorbeeld ging
buitenspelen bij mij in de buurt.’
Onderzoeker: ‘In welke zin dan?’
Respondent: ‘Ja, zij hadden dan altijd veel meer Turkse vrienden en ik
had dat altijd niet. Ik wist bijvoorbeeld ook helemaal niets van Turkse
tekenfilmfiguurtjes, Turkse muziek en dat soort dingen. Dat wist ik
allemaal niet. Maar ik was echt helemaal into Spicegirls en dat soort
dingen. Op een gegeven moment, naarmate ik ouder werd, ja, voelde ik
me toch een soort, zeg maar, soort van een beetje buitengesloten’ (…)
Onderzoeker: ‘Wat was de reden dat jij naar Manolya wilde?’
Respondent: ‘In het begin was het dat ik me ook altijd een beetje
buitengesloten voelde. Dus, en ik was ook wel betrokken bij een
vergelijkbare organisatie in Dordrecht. En die hadden zeg maar niet de
ruimte om je dan, zeg maar, op die manier verder te ontwikkelen. Dus
dat je daar gewoon kon blijven logeren en dat soort dingen. Dat was
meer gewoon voor het weekend en de leeftijdsgroep was daar veel
jonger. En als je zestien bent, dan ben je dat ontgroeid en wil je wat
anders. En ik kende ook een paar vriendinnen die naar Manolya gingen.
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Dus ik dacht van: ‘Ja, dan wil ik dat ook heel graag.’ (…) Toen heb ik
dus ook heel wat meer Turkse vrienden gehad. En zeg maar wat meer
van de Turkse popcultuur en dat soort dingen. En dat was heel fijn.
Want als je dat… Soms zat ik dan bijvoorbeeld in een Turkse
omgeving, op familiebezoek ofzo. En dan zat je met Turkse meisjes
ofzo te praten over allemaal dingen waarvan je dan helemaal niets weet.
En dat vond ik niet altijd heel fijn. Dus dan was Manolya zeg maar een
kans voor mij om dat dan weer in te halen.’ (Vrouw)

Door de omgang met Nederlandse kinderen op school kreeg deze
respondente de Nederlandse taal en sociale codes mee, maar leerde zij
weinig over de Turkse achtergrond en cultuur. Hierdoor ervoer zij op
deze gebieden al op jonge leeftijd een achterstand ten opzichte van
Turkse leeftijdgenoten. Het verhaal van deze respondent geeft weer hoe
belangrijk de Turkse identiteit is voor de jongeren. Ook de andere
jongeren geven aan dat zij zichzelf niet los zien van hun Turkse
identiteit.
Twee respondenten die het religieuze opleidingstraject hebben
afgesloten met de hoca-kwalificatie geven aan dat zij tijdens hun verblijf
in Turkije een lichte identiteitscrisis doormaakten. Het verblijf in
Turkije voelde als thuiskomen, waardoor zij zich afvroegen wie zij zijn,
Nederlands of Turks? Nederland zien zij als het land waarin zij zijn
geboren en getogen en waar zij met hun familie verblijven. Zij voelen
zich echter met name Turks-islamitisch.
Onderzoeker ‘Voel je je hier [in Nederland] thuis?’
Respondent: ‘Nou, ik voelde me hier thuis, totdat ik dus een half jaar
naar Istanbul ging. Ik dacht dat ik me thuis voelde hier. Maar toen was
ik in Istanbul en… ik weet niet, toen heb ik me pas echt thuis gevoeld.
En toen kwam ik tot de realisatie dat ik dat eigenlijk gemist heb hier in
Nederland. En dat was eigenlijk, ja, niet heel fijn om mee te maken.
Want ik dacht altijd, ja, ik was altijd heel blij met de gedachte van: ‘Ja,
nee, ik ga niet verloochenen dat ik Nederlands ben, hoor! Ik ben
gewoon een Nederlandse!’ Maar ik ben een Turkse, weet je wel. Op
die manier. Terwijl ik soms wel tegenkwam dat mensen liever hebben
dat ze alleen maar Turks zijn en niet Nederlands. Maar ik was altijd
heel blij met ook mijn Nederlandse paspoort en mijn Nederlandse
identiteit. Maar toen ging ik naar Istanbul en ik dacht van hee, (…)
Het voelde echt als thuiskomen. En ik was altijd wel op vakantie ofzo,
maar dat is vakantie, dan merk je niet zo veel. Maar nu ging ik een
langere periode daar wonen, en dat was echt choquerend. Dus als je
het nu vraagt: ik ben wel geïntegreerd in Nederland, ik voldoe gewoon
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aan alle eisen, maar of ik me hier helemaal honderd procent thuis
voel? Gevoelsmatig is het toch wel anders.’ (Vrouw)

Twee respondenten voelen zich vooral Turks. De acht andere
respondenten geven aan dat zij zich Turkse Nederlanders voelen. Zij
hebben binding met Turkije, maar ook met Nederland. Alle jongeren
hebben overigens een toekomstbeeld waarin zij een leven in Nederland
hebben.

8.4.

Sociale interactie in het publieke en het private domein

Door de strakke dag- en weekstructuur op het internaat hebben de
respondenten weinig tijd gehad voor de opbouw van een sociaal
netwerk buiten de Turkse gemeenschap. Gedurende het verblijf op het
internaat hadden de jongeren nagenoeg alleen tijdens schooltijden
contact met niet-Turken.
Onderzoeker: ‘Hoe zit het met contacten buiten het internaat? Want buiten het
internaat had je alleen op school contact met andere mensen?’
Respondent: ‘Ja, ja.’
Onderzoeker: ‘En dat was genoeg?’
Respondent: ‘Ja, want je leeft daar met 25 of 30 meisjes, dan heb je echt
geen behoefte aan andere contacten hoor. Nu ook nog. Nu zit ik op de
universiteit en ik zit daar al vier jaar niet meer. Maar ik heb nu ook nog
vooral contact met de meisjes uit het studiecentrum.’
Onderzoeker: ‘Dus je gaat een hechte groep vormen. Maar ga je op de universiteit
ook om met andere mensen?’
Respondent: ‘Ja, natuurlijk wel.’ (Vrouw)

Hoewel het klinkt alsof dit contact weinig is, geven twee respondenten
aan dat dit niet verschilt van het contact dat zij met niet-Turken zouden
hebben vanuit het ouderlijk huis. Ook dan zou dit contact beperkt zijn
tot de schooltijden. Na het afstuderen bestaat het contact met nietTurken voornamelijk uit de werkgerelateerde contacten op de
werkvloer. De contacten met niet-Turken zijn dus veelal beperkt tot het
publieke domein. Binnen het privé-domein zijn de contacten
voornamelijk beperkt tot Turken. Hieronder bevinden zich veelal (doch
niet uitsluitend) oud-medeleerlingen van het internaat of het Turks
netwerk dat zij via het internaat hebben verworven. De banden die
tijdens de verblijfsperiode op het internaat zijn opgebouwd, ofwel de
abi’s en de abla’s gaan een heel leven mee.
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Respondent: ‘Ik heb nu nog steeds hele hechte vriendschappen
overgehouden van die tijd. Ja, dan hebt je, zeg maar zo een vriendschap
van, eh, ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik gewoon mee zit, of die ik
anders ervaar, die in Nederland anders zijn, en die ik niet met al mijn
Nederlandse vrienden zou kunnen bespreken. Dus dan ik het wel fijn om
gewoon mensen in je omgeving te hebben, die een beetje in dezelfde
situatie zitten. Die een beetje met dezelfde achtergrond erbij enzo. Dus op
die manier is het echt een steun geweest. Maar ook gewoon heel fijn om te
weten dat jij niet de enige bent die zo is, maar dat er ook andere mensen
zijn die zo zijn.’ (Vrouw)

8.5.

Identiteitsontwikkeling en integratie

De adolescentiefase is de belangrijkste fase voor de
identiteitsontwikkeling (Erikson, 1968). Het is deze fase waarin
jongeren uit een veelheid van mogelijkheden de keuzen maken die zij
het beste bij zichzelf vinden passen. De jongeren op de Turkse
internaten komen allemaal gedurende hun adolescentieperiode op het
internaat. De meeste leerlingen gaan al op jonge leeftijd, namelijk op
twaalfjarige leeftijd, op het internaat wonen, waarbij zij direct meegaan
in de structuur en de regels van het internaat. Op het internaat is weinig
ruimte om te experimenteren met bijvoorbeeld make-up, kleding en
bijvoorbeeld partnerrelaties. Dit werd door geen van de respondenten
als een probleem ervaren. Drie vrouwelijke respondenten gaven zelfs
aan dat zij niet de behoefte voelden om te experimenteren. Ook de
mannelijke respondenten hadden geen problemen met de strikte regels
op het internaat. Eén van de mannen gaf aan dat hij voldoende ruimte
had op de middelbare school om kattekwaad uit te halen.
Een zoektocht naar een identiteit is wel aanwezig, echter de
respondenten vonden de antwoorden niet per sé op basis van
experimentele verkenning, maar in het islamitische geloof en de
normen en waarden die daaraan verbonden zijn. De respondenten
vinden dan ook niet dat zij in hun identiteitsontwikkeling iets hebben
gemist.
Eén respondent ervoer wel problemen in zijn puberjaren. Hij
had behoefte aan meer ontspanning en aan minder discipline. Mede
hierdoor lukte het hem niet om op het internaat te blijven. Hij stapte er
voortijdig uit. Er waren volgens de respondenten op het internaat ook
andere jongeren die wel de behoefte hadden om te experimenteren.
Bijvoorbeeld met make-up of met kleding. Experimenteel gedrag wordt
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echter ontmoedigd of gesanctioneerd. Deze leerlingen werden door de
begeleiding aangesproken en hen werd dit gedrag verboden. Wat hierin
onder andere een rol speelde, was de angst bij de begeleiding dat andere
leerlingen dit gedrag zouden kopiëren. Wanneer de betreffende leerling
het gedrag niet aanpaste, dan werden de ouders geïnformeerd en
uitgenodigd voor een gesprek. Op deze manier wordt er een omgeving
op het internaat gecreëerd waarin het moeilijk is om je niet te
conformeren aan de normen en waarden die op het internaat gelden.
De oud-leerlingen zien zichzelf als goed geïntegreerd in de
Nederlandse maatschappij. Voor de jongeren betekent een goede
integratie dat zij een goede Nederlandse opleiding hebben gevolgd en
met een diploma van school zijn gegaan. Een andere integratiefactor die
de oud-leerlingen noemen is dat ze werken, of zullen gaan werken en
op deze manier in hun eigen kostwinning voorzien en hun steentje
bijdragen aan de maatschappij. De respondenten koppelen integratie
dus vooral aan deelname aan de samenleving op het publieke domein,
waaronder volgens hen opleiding en arbeid vallen. Een verbeterpunt op
het gebied van hun integratie is volgens twee respondenten, dat zij
graag een baan bij een Nederlands bedrijf zouden willen hebben. Zij
geven echter aan dat ze het gevoel hebben dat dit voor hen moeilijk
bereikbaar is, vanwege discriminatie en uitsluiting, maar ook vanwege
het gebrek aan het juiste netwerk, welke een rol speelt in het
sollicitatieproces.
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9. CONCLUSIES
Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: In hoeverre integreren oudleerlingen van Turkse internaten in Rotterdam in de Nederlandse
samenleving?
De focus van het onderzoek ligt in het bijzonder op de rol van
de Turkse internaten bij de integratie van hun leerlingen in de
Nederlandse samenleving. Om een antwoord te formuleren hebben wij
onderzocht of de Turkse internaten gerekend worden tot het private of
het publieke domein, welke de doelstellingen zijn van de Turkse
internaten en waarom ouders kiezen voor Turkse internaten. Ook
onderzochten wij welke leerlingen de onderwijstrajecten op de Turkse
internaten voltooien, welke leerlingen voortijdig stoppen, hoe de
onderwijscarrière van deze leerlingen eruit ziet en hoe hun integratie
eruit ziet op de gebieden onderwijs, arbeid en maatschappelijke
participatie. Tevens vroegen wij oud-leerlingen hoe het verblijf op het
Turks internaat volgens hen heeft bijgedragen aan hun integratie.
We beginnen dit hoofdstuk met de belangrijkste conclusies en
werken toe naar een concluderende paragraaf om een antwoord te
geven op de hoofdvraag van het onderzoek. We sluiten het hoofdstuk
af met de beperkingen van het onderzoek.

9.1.

Privaat of publiek domein

De integratiestrategie van veel allochtonen is tot op zekere hoogte
domein- en situatiespecifiek (zie ook Arends-Tóth & Van de Vijver,
2000b). Op het publieke domein willen allochtonen zich vaker
aanpassen aan de Nederlandse samenleving dan op het private domein.
Dit geldt ook voor de doelgroep van dit onderzoek. Zowel de
sleutelinformanten als de oud-leerlingen zien de Turkse internaten als
onderdeel van hun privé-domein. Zij vergelijken de gang van zaken op
het internaat dan ook met de gang van zaken in de thuissituatie van de
jongeren. Ook thuiswonend zouden de jongeren niet of amper
deelnemen aan een sport en in zouden zij in hun vrije tijd nauwelijks
omgaan met jongeren buiten de Turkse kringen (zie §3.7.).
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Toch zijn er verschillen in de socialisatie tussen de
thuisomgeving en het Turks internaat. Zo hebben de jongeren in het
internaat meer leeftijdgenoten om zich heen en leven zij in een
georganiseerde structuur waarin door de dagindeling en de onderlinge
omgang de sociale en interactievaardigheden meer geoefend worden.
Daar waar de jongeren in de thuisomgeving vaak naar Turkse tvzenders kijken, staat in het Turks internaat de tv vaker op Nederlandse
zenders. Hierdoor vinden er ook onderlinge discussies plaats over de
tv-programma’s en actualiteiten in Nederland. Ook is er een belangrijk
verschil in taalhantering. In de thuissituatie zijn de jongeren gewend om
voornamelijk Turks te spreken, vooral met de ouders, terwijl de
voertaal op het internaat een mengeling van Nederlands en Turks is.
We zien dus dat de Turkse internaten door de betrokkenen gerekend
worden tot het privé-domein. Daarnaast zien we ook dat het leven op
een Turks internaat elementen bevat die bevorderlijker zijn voor de
integratie in de Nederlandse samenleving dan de situatie in het
herkomstgezin.

9.2.

Doelstelling van de Turkse internaten

De doelstelling van de Turkse internaten is van oudsher primair de
religieuze vorming en opleiding van jongeren. Dit was ook de
oorspronkelijke reden waarom de Turkse internaten zijn opgericht.
Waar vroeger ouders genoodzaakt waren hun kinderen naar Turkije te
sturen voor intensieve religieuze opleidingstrajecten, is er sinds de jaren
tachtig de mogelijkheid om kinderen op Turkse internaten in Nederland
te plaatsen. Het religieus onderwijs is intensief doorvertaald naar het
dagelijks programma van de Turkse internaten (zie §3.6). De jongeren
leren een structuur aan, waarin zij conform de regels van de islam hun
dagelijkse gebeden voeren. Ook zien we dat er intensief aanbod is van
godsdienstonderwijs en Koranlessen en wordt het leven op het
internaat vormgegeven volgens islamitische normen en waarden.
Stiching Manolya biedt gemotiveerde meisjes op het internaat een
religieus onderwijstraject aan, waarvan de laatste fase in Turkije
plaatsvindt. Hierna hebben leerlingen de hoogst haalbare kwalificatie,
namelijk die van imam of hoca.
Er is ook een andere ontwikkeling zichtbaar. Naarmate de jaren
verstreken zijn de eerste- en de tussengeneratie Turken steeds meer in
de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Onderwijssucces en met
name hogere onderwijskwalificaties behoren binnen steeds meer
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gezinnen tot de belangrijkste succesdefinities in de opvoeding, zowel bij
zonen als bij dochters (zie § 3.6.3. en hoofdstuk 8). De Turkse
internaten hebben hun aanbod hierop doorontwikkeld. De internaten
hanteren vaste huiswerktijden en verzorgen huiswerkbegeleiding. Voor
jongeren die dit nodig hebben is tevens bijles beschikbaar (zie § 9.5.).
Hoewel de religieuze vorming ook voor jongensinternaat Stichting El
Biruni het belangrijkste speerpunt is, ligt de nadruk binnen dit internaat
meer op onderwijsondersteuning dan binnen het internaat van Stichting
Manolya. Op het internaat van Stichting Manolya is de religieuze
opleiding nog steeds het belangrijkste doel, echter de tussentijdse
onderbreking van een reguliere opleiding ten gunste van de hocaopleiding is afgeschaft. De leerlingen volgen een eventuele hocaopleiding na afronding van de middelbare schoolopleiding.
We zien dus een verschuiving in de doelstelling van de
internaten waarin de ondersteuning van een reguliere onderwijscarrière
steeds meer aan terrein heeft gewonnen. Hiermee leveren de internaten
een positieve bijdrage aan de structurele integratie van de leerlingen.

9.3.

Kenmerken en motivatie van de ouders

De derde deelvraag in dit onderzoek richt zich op de ouders: ‘Welke
ouders kiezen voor Turkse internaten, wat zijn hun motieven volgens
de sleutelinformanten en de oud-leerlingen?’
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouders behoren tot de
eerste- of de tussengeneratie Turken in Nederland. Ook behoren zij tot
de lagere en de middenklasse. Het betreft zowel ouders (vooral vaders)
in loondienst als ouders met een eigen bedrijf. Uit het onderzoek blijkt
ook dat volgens de oud-leerlingen het gaat om vaders die de
Nederlandse taal beperkt beheersen en moeders die de Nederlandse taal
doorgaans niet of slecht beheersen. Een ander kenmerk is dat het bijna
altijd gaat om ouders die woonachtig zijn in Rotterdam. Een
uitzondering zijn enkele leerlingen op het Milli Görüş-internaat die uit
andere delen van Nederland komen.
De ouders van de leerlingen zijn veelal praktiserend moslim en
willen hun religie doorgeven aan hun kinderen. Er zijn ook steeds meer
ouders die voor een Turks internaat voor hun kind kiezen vanwege de
onderwijsbegeleiding. De ouders zijn bekend met de setting vanuit hun
socialisatie in Turkije, zij zijn bekend met de moskee waaraan het
internaat is gelieerd en hebben vertrouwen in de mensen die aan het
roer van de moskee en het internaat staan. Ook herkennen de ouders
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zich in de regels van het internaat en hebben zij inspraak in deze regels.
Waar de ouders zich onvoldoende vaardig voelen in de Nederlandse
taal en zich onvoldoende thuis voelen in het onderwijssysteem, achten
zij de voorlopers in het Nederlands onderwijssysteem beter in staat om
hun kinderen onderwijsbegeleiding te bieden.
Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor het verblijf van hun
kind(eren) op het internaat, variërend van € 150,- tot € 250,- per maand.
Gezien de afwegingen van de ouders, de motivatie en de eigen
bijdrage, komen we tot de conclusie dat het vooral gaat om ouders die
bewust bezig zijn met de opvoeding en het onderwijs van hun
kind(eren). Zij zien het Turks internaat als een instrument voor een
gedegen opvoeding en voor ondersteuning van onderwijssucces.

9.4.

Afhaken of doorzetten binnen het Turks internaat

De vierde deelvraag van dit onderzoek luidt: ‘Welke leerlingen
voltooien het onderwijstraject binnen de Turkse internaten en welke
stoppen voortijdig? Welke motivatie hebben zij voor het voltooien en
voor het voortijdig stoppen?’
Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren verschillende motivaties
hebben om op een internaat te verblijven. De belangrijkste hiervan zijn
de interesse in de religieuze verdieping, de onderwijsbegeleiding en het
groepsproces ofwel de dagelijkse omgang met andere jongeren. Maar
ook zijn er jongeren die in de voetsporen treden van siblings of op een
internaat verblijven omdat dit de wens is van hun ouders. Bij de laatste
motivatie kan volgens twee sleutelinformanten en twee vrouwelijke
respondenten sprake zijn van drang of dwang vanuit de ouders.
De internaten zijn vooral geschikt voor Turkse jongeren die een
intensieve religieuze opleiding als motivatie hebben en deze willen
combineren met een reguliere opleiding. De religieuze vorming is
immers een vast onderdeel van het programma van alle internaten,
waarbij geldt dat de internaten van Stichting Manolya en Vereniging
ABI intensiever religieus onderwijs geven dan het Milli Görüş-internaat
El Biruni. Op het internaat van El Biruni zien we een duidelijke
prioritering van de reguliere onderwijsloopbaan, welke volledig wordt
ingebed in de religieuze vorming en een islamitische levensstijl. Hoewel
alle jongeren deelnemen aan de moskeeschoolbijeenkomsten op de
zaterdagochtend, nemen zij afhankelijk van hun studiebelasting en
interesse deel aan de overige Koran- en godsdienstlessen. Deze
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prioritering hebben wij niet gezien op het internaat van Stichting
Manolya.
Daarentegen creëert het internaat van Stichting Manolya - hoe
paradoxaal het ook klinkt - ruimte voor Turkse meisjes uit
conservatieve gezinnen. Sommige ouders die bang zijn voor ontsporing
van hun dochter, geven volgens sleutelinformanten meer ruimte voor
een onderwijsloopbaan wanneer hun dochter deze combineert met de
intensieve religieuze vorming op een Turks internaat. De ouders
hebben vertrouwen in het internaat en beleven deze als een veilige
leefomgeving voor hun dochter.
Mede door de religieuze vorming is het leven op een Turks
internaat niet voor iedere Turkse jongere geschikt. Jongeren die
onvoldoende geïnteresseerd zijn in de religieuze opleiding stappen
volgens de respondenten voortijdig uit het internaat. Ook jongeren die
zich niet kunnen conformeren aan de strakke dag- en weekstructuur
stoppen voortijdig op het internaat. Evenals het religieus onderwijs
passen ook de op het internaat heersende normen niet bij iedere
Turkse jongere. De religieuze normen horen echter bij de
organisatiecultuur van de internaten en vormen geen probleem wanneer
jongeren vrij zijn in hun keuze om al dan niet te stoppen met hun
deelname aan het internaat. Deze keuze is mede-afhankelijk van de
steun van ouders. Het verblijf op een Turks internaat vraagt motivatie
en doorzettingsvermogen van de jongeren om te werken aan hun
religieuze ontwikkeling, aan hun onderwijscarrière en om zich te
conformeren aan de dagstructuur en normstelling op het internaat. Niet
alle jongeren kunnen of willen dit opbrengen.

9.5.

Structurele integratie

Wat structurele integratie betreft hebben wij gekeken naar de
participatie binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Alle jongeren
van de Turkse internaten nemen deel aan het regulier voortgezet
onderwijs. Zij hebben verschillende opleidingsniveaus, variërend van
vmbo tot vwo. De jongeren zitten op verschillende middelbare scholen
in Rotterdam.
De Turkse internaten hanteren een strakke structuur waarbinnen
alle jongeren dagelijks minimaal een uur hun huiswerk moeten maken.
Hebben zij geen huiswerk, dan mogen zij gedurende het huiswerkuur
een boek lezen. De jongeren zijn vrij om zelf een boek uit te kiezen. Dit
kunnen Nederlandse boeken zijn, maar ook Turkse boeken. Voor
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jongeren die extra hulp nodig hebben bij het huiswerk is er dagelijks
huiswerkbegeleiding en bijles beschikbaar.
De overnachting op het internaat heeft geen directe meerwaarde
op het gebied van de huiswerkbegeleiding21, maar blijkt wel anderszins
meerwaarde op te leveren voor de onderwijscarrière. Door het
intensieve groepsproces in het internaat worden hechte netwerken
ontwikkeld binnen de eigen subgroep van gelijkgestemden. Deze
netwerken komen de jongeren ten goede in het verdere leven,
bijvoorbeeld bij het zoeken van stageplaatsen. De jongeren kunnen met
elkaar hun ervaringen op het gebied van sollicitaties en eventuele
ervaringen met uitsluiting delen. Wanneer het de jongeren niet lukt om
via gebruikelijke sollicitaties een stageplaats te verwerven, hebben zij de
mogelijkheid om terug te vallen op de abi’s en abla’s en op andere
contacten binnen het Turks internaat voor het vinden van gepaste
stageplaatsen. Deze hulp is cruciaal voor het afronden van een
opleiding, met name voor jongeren die te maken hebben met
mechanismen van uitsluiting (zie § 8.1.).
Ook wat arbeidsparticipatie betreft zien we dat de abi’s en abla’s
een positieve bijdrage leveren. De jongeren hebben een voorkeur voor
een baan in de bredere Nederlandse maatschappij, doch ervaren hun
zoektocht naar een arbeidsbetrekking als zwaar. Ook dan vallen zij
terug op het eigen netwerk. Deze biedt hulp in de vorm van
bemiddeling. Leden uit het eigen netwerk die reeds een baan hebben,
attenderen hun werkgevers op (afgestudeerde) werkzoekenden. Leden
uit het netwerk die een eigen bedrijf hebben, bieden binnen hun bedrijf
passende banen aan of attenderen samenwerkingspartners op
getalenteerde (afgestudeerde) jongeren. Op deze wijze draagt de
vorming van abi’s en abla’s bij aan de structurele integratie in de
Nederlandse samenleving.

21

De overnachting op het internaat is niet nodig voor de huiswerkbegeleiding
aangezien deze begeleiding direct na het avondeten plaatsvindt en nagenoeg
alle ouders in Rotterdam wonen, sommigen zelfs op loopafstand van het
internaat. De meerwaarde van de overnachting is er wel in het kader van het
religieuze opleidingstraject. Het avondgebed (Magrib) vindt namelijk plaats bij
de zonsondergang, waarna het voor de jongeren niet veilig geacht wordt om
zonder begeleiding naar buiten te gaan.
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9.6.

Sociaal-culturele integratie

Wat sociaal-culturele integratie betreft hebben we gevraagd naar
politieke en maatschappelijke participatie, oriëntatie op de eigen groep
en de overige samenleving en naar de sociale interactie met nietTurken. Onder de oud-leerlingen die wij spraken zagen we een hoge
mate van maatschappelijke participatie. Velen onder hen zijn actief
betrokken bij het Turks internaat of bij de moskee. Zij geven
huiswerkbegeleiding of hebben huiswerkbegeleiding gegeven aan de
jongeren op het Turks internaat. En een enkeling is ook politiek actief,
binnen een islamitische politieke partij.
Wat oriëntatie betreft zien we een sterke oriëntatie op de eigen
bevolkingsgroep in Nederland. De oud-leerlingen die het religieuze
opleidingstraject hebben afgesloten met een hoca-opleiding in Turkije
geven aan dat zij zich tijdens hun verblijf in Turkije pas realiseerden dat
zij zich vooral Turks voelen. Hun oriëntatie op Turkije vormt een
belangrijk deel van hun identiteit. Toch hebben zij ook binding met
Nederland. Nederland is voor hen het land waarin zij zijn geboren en
getogen en waar zij met hun familie verblijven. De oud-leerlingen die
geen hoca-opleiding hebben afgerond voelen zich een Turkse
Nederlander. Zij hechten aan hun Turkse identiteit, voelen zich
evengoed een Nederlandse burger en willen qua werk en participatie
iets betekenen voor andere Turken in de Nederlandse samenleving.
Op het gebied van de sociale interactie zien we dat de oudleerlingen hun vrije tijd voornamelijk doorbrengen met andere Turken.
Binnen het onderwijs of op het werk hebben zij contact met zowel
Turken als niet-Turken, maar daarbuiten hebben zij doorgaans vooral
(en soms uitsluitend) contact met Turken. Bovendien zien we dat de
dagstructuur op de internaten redelijk vol gepland is, waardoor
leerlingen na schooltijd weinig tijd hebben voor andere activiteiten.
Hierdoor blijft de participatie in het publieke domein bij nagenoeg alle
leerlingen beperkt tot de deelname aan het reguliere onderwijs.
Concluderend kunnen we stellen dat op het terrein van sociaalculturele integratie nog winst te behalen is, althans wat betreft de
politieke en maatschappelijke participatie, oriëntatie op de bredere
samenleving en sociale interactie met niet-Turken.
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9.7.

Meerwaarde van het internaat bij de integratie

De zesde deelvraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe heeft het verblijf in
het Turkse internaat volgens de oud-leerlingen bijgedragen aan hun
integratie wat betreft opleiding, werk en maatschappelijke participatie?’
Uit het onderzoek blijkt dat de internaten positief hebben bijgedragen
aan de integratie wat betreft opleiding, werk en maatschappelijke
participatie.
De balans opgemaakt beoordelen zowel de leerlingen die hun
traject op het internaat hebben afgerond als leerlingen die voortijdig het
internaat hebben verlaten hun verblijfsperiode op het internaat als
bevorderend voor hun onderwijscarrière. Zij zien vooral meerwaarde in
de dag- en weekstructuur met de dagelijkse huiswerktijden en de
huiswerkbegeleiding. Ook zien de oud-leerlingen van Stichting El
Biruni en Stichting Manolya meerwaarde bij de monitoring van hun
onderwijsprestaties door het internaat en de outreachende begeleiding
bij achterstanden. Daarnaast noemen met name de oud-leerlingen van
Stichting El Biruni de informatieverschaffing over studiemogelijkheden
en de bemiddeling naar stageplaatsen en arbeidsbetrekkingen door de
internaten en door de abi’s en abla’s als meerwaarde bij hun integratie.

9.8.

Beperkte integratie van een selecte groep

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘In hoeverre integreren oudleerlingen van Turkse internaten in Rotterdam in de Nederlandse
samenleving?’ Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, daar de
operationalisatie van het concept integratie veel elementen kent.
Bovendien past het traject op de Turkse internaten niet bij alle Turkse
jongeren, maar bij een selecte groep (zie §9.4.). Wij hebben ons in dit
onderzoek gericht op elementen van de structurele integratie (te weten:
onderwijs en arbeid) en op elementen van de sociaal-culturele integratie
(te weten: politieke en maatschappelijke participatie, oriëntatie op de
overige samenleving en de sociale interactie met niet-Turken).
Op het gebied van de structurele integratie zien we een relatief
positieve bijdrage van de internaten. Het programma van de internaten
bevat veel ruimte voor huiswerk, huiswerkbegeleiding en
onderwijsondersteuning. Waar de leerlingen niet in staat bleken om
middels sollicitaties stageplaatsen of arbeidsplaatsen te bemachtigen,
waren het bovendien de netwerken uit het internaat die een oplossing
boden. Daarnaast werden alle hoger opgeleide leerlingen op de
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internaten aangemoedigd om zich tijdens en na hun academische studie
in te zetten - maatschappelijke participatie – ten gunste van de volgende
generatie leerlingen op het internaat en ten gunste van het eigen
netwerk.
Het verblijf op een Turks internaat kan echter ook een beperking
van de integratie in de Nederlandse maatschappij in de hand werken.
Na moeizame ervaringen op de arbeidsmarkt – wat betreft stage en
arbeidsgelegenheid – mobiliseren de jongeren het eigen netwerk, ofwel
hun sociaal kapitaal. Het sociaal kapitaal dat zij hebben opgebouwd
bestaat echter voornamelijk uit Turken. Via dit netwerk krijgen de
jongeren, ook wanneer zij liever een plek binnen de bredere
Nederlandse samenleving ambiëren, een stageplaats of baan binnen de
Turkse gemeenschap. Enerzijds zien we dus een positieve bijdrage van
de internaten wat structurele integratie betreft. Anderzijds zien we in
interactie met de bredere samenleving – lees: conjunctuur en
uitsluitingsmechanismen – dat de hulp van het eigen netwerk vaak leidt
tot een zekere mate van segregatie van een (sub)groep.

9.9.

Beperkingen van het onderzoek

De uitvoering van dit onderzoek is voor een groot deel afhankelijk
geweest van de medewerkingsbereidheid van de bestuursleden van de
Turkse internaten. Deze bestuursleden gaven aan dat zij onzeker waren
over de onvoorziene consequenties die voortvloeien uit dit onderzoek.
Ook vreesden zij dat de verstrekte informatie buiten de oorspronkelijke
context zou worden bekeken en zou leiden tot ongewenste
berichtgeving in de media en in de politieke setting. Deze onzekerheid
baseren zij op eerdere ervaringen met media en ophef over de
brandveiligheid van de internaten (zie Kouwenhoven & Rosenberg,
2012 en §1.6.). De reacties van de Turkse internaten op negatieve
publiciteit zijn verschillend. Ondanks de onzekerheid heeft de Stichting
El Biruni volledige medewerking aan het onderzoek verleend. Bij
gebrek aan een leerlingregistratie hebben wij contactgegevens gekregen
van enkele oud-leerlingen via welke wij weer andere oud-leerlingen
voor interviews konden werven. We hebben de meeste gesprekken
binnen het internaat gevoerd, een rondleiding op het internaat gekregen
en medewerking bij werving via de sneeuwbalmethode. De
medewerking vanuit Stichting Manolya en Vereniging ABI was
voorzichtiger. De gesprekken vonden plaats in externe kantoorruimten
van de betreffende bestuursleden en de verkregen informatie van deze
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internaten gaf een beperkte weergave van de werkelijkheid. Deze
internaten hadden geen registratiesysteem van de oud-leerlingen.
Stichting Manolya heeft zelf de selectie van de vrouwelijke
respondenten verricht. Het lukte niet via deze respondenten andere
oud-leerlingen voor de interviews te werven. Vereniging ABI heeft geen
geslaagde werving van respondenten verricht. De onderzoekers hebben
andere bronnen aangeboord (aanvullende sleutelinformanten, literatuur,
toetsing van de informatie aan de hand van de interviews met oudleerlingen, werving van oud-leerlingen via andere kanalen) om te komen
tot een goede benadering van de werkelijkheid. Werving via andere
kanalen heeft geen oud-leerlingen van Vereniging ABI opgeleverd die
bereid waren tot een interview.
Al met al heeft de werving in totaal slechts de helft van het
aantal beoogde respondenten opgeleverd (tien respondenten in plaats
van twintig). Deze zijn hoger opgeleid, zijn bezig met een hogere
opleiding of hebben een hogere opleiding tussentijds onderbroken
(minimaal hbo-niveau). De respondenten zijn dus een selecte groep
hoger opgeleide oud-leerlingen. Vijf van de tien respondenten gaven
aan dat zij vreesden dat hun uitspraken wegens een anti-islam sfeer uit
de context getrokken zouden worden. Deze respondenten hadden tijd
nodig om vertrouwen op te bouwen. Wij hebben het tekort aan
respondenten opgevangen door meer dan het dubbele aantal
sleutelinformanten te spreken (dertien in plaats van zes).
Een andere beperking van het onderzoek is dat deze zich niet
strekt tot alle Turken in Rotterdam. De onderzoekspopulatie beperkt
zich tot diegenen die gebruik hebben gemaakt van de Turkse
internaten. Derhalve kunnen de conclusies niet doorgetrokken worden
tot Turken die geen gebruik maken of hebben gemaakt van de Turkse
internaten.
Ook is in dit onderzoek niet gekeken naar de ruimtelijke
omstandigheden waarin de leerlingen zich begeven of naar de financiële
bronnen van de internaten. Derhalve worden hierover geen uitspraken
gedaan.
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10. AANBEVELINGEN
De Turkse internaten worden gerekend tot het privé-domein van de
gebruikers. De religieuze activiteiten van de internaten benadrukken
eveneens de status als onderdeel van het privé-domein. Echter zien we
een verschuiving van de doelstelling van de internaten van alleen
religieus onderwijs naar een combinatie met onderwijsbegeleiding. Voor
de verbetering van de onderwijsbegeleiding en de leefomstandigheden
van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld de organisatie van
sportactiviteiten, willen de internaten eventueel een beroep doen op
overheidsfinanciering.
Daarnaast dragen de internaten (een met ouders gedeelde)
verantwoordelijkheid voor de huisvesting en opvoeding van jongeren.
Al deze factoren legitimeren de formulering van aanbevelingen, die wij
gezien de strekking van dit onderzoek richten op de bevordering van
integratie van de jongeren die gebruik maken van de internaten. In dit
hoofdstuk gaan we in op de informatie en selectie aan de poort, op
transparantie en een leerlingregistratiesysteem, structurele en sociaalculturele integratie in de bredere samenleving. Ten slotte formuleren wij
enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

10.1.

Informatie en selectie aan de poort

Ouders die hun kind op een Turks internaat plaatsen zijn bewuste
opvoeders. Zij signaleren en erkennen hun eigen beperkingen (zowel
religieus als onderwijsgerelateerd) in de ondersteuning van hun
kinderen en trachten deze te compenseren door de ondersteuning op
het internaat in te kopen. Echter, de internaten zijn niet passend voor
iedere Turkse jongere die aangemeld wordt of op het internaat geplaatst
wordt.
De Turkse internaten zijn vooral geschikt voor jongeren die een
intensieve religieuze verdieping willen combineren met ondersteuning
in de reguliere onderwijsloopbaan. Maar jongeren die de
onderwijsondersteuning als hoofdmotivatie of als enige motivatie
hebben, zijn gebaat bij een tolerantere dagstructuur op de internaten.
Dat wil zeggen dat de religieuze opleiding en ontwikkeling voor deze
leerlingen een optie wordt en daarmee een secundaire plaats krijgt,
conform de aanpak op het Milli Görüş-internaat.
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Ouders én jongeren hebben goede voorlichting aan de poort
nodig. Zij dienen al bij aanmelding voorgelicht te worden over het
programma op het internaat, over de gehanteerde discipline en over de
normen binnen het internaat. De voorlichting zou moeten plaatsvinden
volgens een gestandaardiseerd protocol en gecombineerd moeten
worden met schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een informatiefolder).
Zo kunnen ouders en jongeren thuis, nog voor plaatsing van de jongere
op het internaat, nalezen welke verwachtingen er over en weer gelden.
De voorlichting aan ouders en jongeren dient ook informatie te
bevatten over alternatieven wat onderwijsondersteuning en religieus
onderwijs betreft, zodat ouders samen met het betreffende kind af
kunnen wegen wat het beste bij hem/haar past. Door bekendheid met
alternatieven ontstaat maatwerk in keuzen. Ook kan hiermee dwang bij
plaatsing op een internaat voorkomen worden.

10.2.

Professionalisering en leerlingvolgsysteem

Een doorontwikkeling van de Turkse internaten is nodig. Zo ontbreekt
het de afzonderlijke internaten aan schriftelijk informatiemateriaal, een
pedagogisch plan, een leerlingvolgsysteem en een helicopterview op
geleverde prestaties. Ook werken de internaten nog weinig samen met
niet-Turkse instellingen.
Schriftelijk informatiemateriaal dient weer te geven wat ouders
en jongeren kunnen verwachten van het internaat, welke
doelstelling(en) het internaat nastreeft en hoe het programma op het
internaat er uitziet. Een jaarkalender met verplichte en optionele
onderdelen in de weekstructuur geeft inzicht in de eventuele
agendatechnische ruimte. Een pedagogisch plan geeft inzicht in de
opvoedkundige kwesties binnen het internaat.
Een leerlingvolgsysteem is van belang om de onderwijsprestaties
van leerlingen in beeld te krijgen. Maar ook om informatie te genereren
op basis waarvan de coördinatoren op de internaten het beleid kunnen
aanpassen. Een leerlingvolgsysteem geeft onder andere zicht op
kenmerken van succesvolle leerlingen en van voortijdige uitvallers,
waardoor selectie aan de poort aangescherpt kan worden en/of het
aanbod op het internaat aangepast kan worden.
Een helicopterview op de geleverde prestaties op het gebied van
onderwijsondersteuning en maar ook op het gebied van de religieuze
opleidingen levert eveneens beleidsinformatie op voor de internaten.
Voor de overheid zijn vooral de prestaties op het terrein van de
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onderwijsondersteuning van belang. Er zijn vele projecten gericht op
uitvalpreventie en onderwijssucces. Bekend is dat
onderwijs(achterstanden)beleid maatwerk betreft (zie ook Nanhoe,
2012). De Turkse internaten hebben meerwaarde voor de
onderwijsloopbaan van hun leerlingen. Hoewel nader onderzoek nodig
is om de specifieke kenmerken te beschrijven van de leerlingen die baat
hebben bij de onderwijsondersteuning van Turkse internaten, zal
tussentijds bekendheid over de (bijdrage aan) onderwijsprestaties van
de leerlingen een stap zijn in de richting van erkenning van de
meerwaarde.
De Turkse internaten werken vooral samen met Turken voor de
invulling van het programma. Samenwerking met niet-Turkse
ondernemers en instellingen levert diverse voordelen op voor zowel de
internaten als de jongeren. Door middel van voorlichting, rondleidingen
en excursies kunnen de jongeren kennismaken met diverse
arbeidsdisciplines. Ambities worden aldus aangewakkerd en de
motivatie om door te zetten op onderwijsgebied wordt versterkt. De
internaten en de jongeren bouwen door deze samenwerking bovendien
nieuwe netwerken op met niet-Turkse instellingen die eveneens ten
goede kunnen komen bij de zoektocht naar een stageplaats of een
arbeidsbetrekking.

10.3. Uitvallers
Een aparte groep van aandacht vormen de jongeren die uitvallen op het
internaat. Vooral degenen die onderwijsondersteuning als belangrijkste
motivatie hadden om op het internaat te verblijven. Dit zijn jongeren
die gemotiveerd zijn om ondersteuning te accepteren voor betere
onderwijsprestaties. Deze jongeren bleken op een Turks internaat niet
op hun plek, maar zijn misschien wel bereidwillig om andere vormen
van onderwijsondersteuning te accepteren. Het is van belang dat deze
jongeren en hun ouders van informatie worden voorzien over andere
beschikbare vormen van onderwijsondersteuning en
huiswerkbegeleiding en bij welke instantie zij daarvoor moeten
aankloppen.
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10.4. Structurele en sociaal-culturele integratie in de bredere
samenleving
Wat sociaal-culturele integratie betreft valt er nog veel winst te behalen
bij de Turkse internaten. De jongeren op de internaten bouwen vooral
binnen de Turkse gemeenschap een netwerk op. Dit netwerk draagt
positief bij aan de structurele integratie. In de praktijk blijken deze
netwerken vooral oplossingen te genereren binnen Turkse organisaties.
Samenwerking van de Turkse internaten met niet-Turkse instellingen
draagt bij aan netwerkopbouw met niet-Turken. Dit kan voordelen
opleveren bij het vinden van stageplaatsen en arbeidsbetrekkingen
buiten het Turkse netwerk.
Een vrije invulling van de naschoolse tijd tot het avondeten zou
mogelijk bijdragen aan meer participatie op het publieke domein,
bijvoorbeeld door buitenschoolse omgang met studiegenoten en
deelname aan sport. Aldus kan ook netwerkopbouw plaats vinden
buiten de Turkse gemeenschap, wat direct duidt op sociaal-culturele
integratie en op termijn een bijdrage kan leveren aan de structurele
integratie (stage- en baanperspectieven) buiten de Turkse gemeenschap.

10.5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Het huidig onderzoek is verricht onder slechts vijf oud-leerlingen van
het meisjesinternaat van Stichting Manolya en vijf oud-leerlingen van
het Milli Görüş-jongensinternaat van Stichting El Biruni. Kwantitatief
onderzoek zou alle leerlingen (waaronder ook leerlingen van Vereniging
ABI en uitvallers van alle drie de internaten) moeten includeren om de
onderwijsprestaties van deze leerlingen in beeld te brengen. Dergelijk
onderzoek zal naar verwachting ook punten voor doorontwikkeling
opleveren voor de Turkse internaten. Ook zal uit
monitoringsonderzoek duidelijk worden op welke subgroep (qua
leerlingkenmerken) het onderwijsondersteunend aanbod op de
internaten aansluit. Aldus kunnen ouders en jongeren op basis van deze
informatie hun eventuele selectie voor een internaat verrichten.
Onderzoek naar uitvallers zal naar verwachting informatie
opleveren voor beleidsaanpassing van de Turkse internaten, dan wel
informatie voor gericht onderwijsondersteunend aanbod vanuit de
overheid. Het gaat immers onder andere om leerlingen (of hun ouders)
die onderwijsondersteuning hebben gezocht, en elders geen passende
ondersteuning hebben ervaren. Eveneens van belang bij onderzoek
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naar uitvallers is of de periode op het internaat (positieve dan wel
negatieve) consequenties heeft (gehad) voor de uitvallers.
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Deze moeder koos er voor haar kinderen niet naar een Turks internaat te
sturen. Zij wenst anoniem te blijven.
Drs. Marianne Vorthoren
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Bijlage II: Gebruikte Turkse woorden
Abi
Abla
Asr
Dersane
Dhuhr
Djamaat
Fajr
Hâfiz
Hoca
Iftar
Imam
Imam-hatip scholen
Isha
Magrib
Nakşibendi
Salat

Grote of oudere broer
Grote of oudere zus
Namiddag ofwel het gebed in de namiddag
Studiehuizen
Middag ofwel het gebed in de middag, na het hoogste
punt van de zon
Een Djamaat is een islamtische regilieuze eenheid,
groep of congregatie.
Dageraad ofwel het gebed bij dageraad
Een persoon die de Koran uit zijn hoofd kent
Godsdienstlerares / vrouwelijke imam / imama
De maaltijd die gedurende de vastenmaand na
zonsondergang wordt genuttigd
Voorganger in het gebed, geestelijke verzorger
(staats-)scholen voor de opleiding van imams
Nacht ofwel het gebed in de nacht
Zonsondergang ofwel het gebed rond de
zonsondergang
Islamitische Sufi-orde die zich heeft ontwikkeld tot een
sociaal-maatschappelijke organisatie.
Het rituele gebed binnen de Islam
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Bijlage III: Gebruikte afkortingen
ABI
AKP
IOT
ISN
MGNN
NIF
SIC
SICN
SPIOR
SVB

Advies Begeleiding en Informatiecentrum
Adalet ve Kalkinma Partisi / Partij voor
rechtvaardigheid en ontwikkeling
Inspraakorgaan Turken
Islamtische Stichting Nederland
Milli Görüş Noord Nederland
Nederlands Islamitische Federatie
Stichting Islamitisch Centrum
Stichting Islamitisch Centrum Nederland
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond
Sociale VerzekeringsBank
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Dit rapport is een eerste verkenning naar de integratie van oud-leerlingen
van Turkse internaten in Rotterdam. De onderzoekers zochten met behulp
van literatuurstudie, gesprekken met sleutelinformanten en oud-leerlingen
naar de rol van de Turkse internaten bij zowel de structurele als de sociaalculturele integratie in de Nederlandse samenleving. Het rapport begint met
een beschrijving van vier Turks-islamitische stromingen in Nederland en de
drie Turkse internaten in Rotterdam. De onderzoekers besteden aandacht
aan kenmerken van de ouders en van de jongeren die kiezen voor een
Turks internaat alsmede aan de keuzemotieven. Aansluitend beschrijven
zij de dagelijkse gang van zaken op de internaten en gaan zij specifiek in op
verschillende aspecten van de structurele en sociaal-culturele integratie.
Uit de conclusies blijkt dat het verblijf op een Turks internaat wat
structurele integratie betreft een relatief bevorderende bijdrage
levert. Op sociaal-cultureel gebied valt nog meer winst
te behalen. Het rapport sluit af met aanbevelingen
voor doorontwikkeling van de internaten met
het oog op een toenemende participatie
van de leerlingen aan de
Nederlandse samenleving.

