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1. Samenvatting 

Het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van de 

Masteropleiding Ecologische Pedagogiek. Het onderwerp dat ons, Henriet Kuperus, 

Marian Jongen en Linda Brijker, allen werkzaam in het onderwijs,  al een aantal 

maanden bezighoudt is 

leerplicht en staan niet ingeschreven op een school of staan wel ingeschreven, en 

zijn langdurig afwezig. Deze kinderen, jongeren (1) en hun ouders hebben hun eigen 

redenen, waarom dat kind geen onderwijs krijgt. Binnen ons onderzoek geven wij 

mensen de mogelijkheid om hun individuele verhaal te vertellen. Wij zijn 

geïnteresseerd in die verhalen om ons te verdiepen in de achtergronden van de 

thuiszitters en hun ouders. Om dit onderzoek uit te voeren hebben we de keuze 

gemaakt voor de narratieve benadering. Het geeft ons als onderzoekers de 

mogelijkheid de individuele, persoonlijke belevingen en ervaringen van de 

thuiszittende kinderen en hun ouders te analyseren. 

Wij, als onderzoekers zijn per defini

onderzoek en hebben daarom met de nodige zelfkritiek en reflectie steeds weer 

gekeken naar onze rol als onderzoeker. De geanalyseerde verhalen bieden ons de 

mogelijkheid op zoek te gaan naar een manier om de thuiszitter en hun ouders een 

stem te geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1. Waar in het verslag kinderen staat worden ook jongeren bedoeld . 
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2. Inleiding 

elfsprekend naar school? 

Uit onderzoek blijkt dat er kinderen zijn die niet ingeschreven staan op een school 

(Eekelen, 2008). Kinderen, die vanwege uiteenlopende oorzaken niet naar school 

gaan, worden thuiszitters genoemd. Leerplichtige kinderen die (tijdelijk) geen 

Deen, 2003), een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ministeries van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport door 

het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg. In de tweede voortgangsrapportage 

Passend onderwijs (2008) staat dat al langer de behoefte bestaat om meer inzicht te 

krijgen in de aantallen en redenen van thuiszitters.  

 ze ook gehoord? 

We plaatsen ons onderzoek in het SIG leefwereld. Leefwereld 

het geheel van dingen waarmee iemand in zijn leven te maken 

eigen ervaring blijkt dat het begrip leefwereld geen algemeen geldend gegeven voor 

iedereen is. Het is een belevingswereld, individueel, gebonden aan een bepaalde tijd 

en in ontwikkeling. Ons onderzoek richt zich vooral op de gewone opvoeding en het 

alledaagse leven (Levering & Smeyers, 1999). Wij zijn op zoek naar de verhalen van 

de thuiszitter. 

Hoe ziet jouw leefwereld eruit? Hoe voelt het voor ouders als hun kind nergens 

 

Het onderzoeksproces heeft ons bewust gemaakt van de intensiteit van de aan ons 

vertelde verhalen. Tot eind april 2010 hebben we 20 verhalen gehoord, waarvan 14 

uitgewerkt in transcript en 6 als gespreksverslag. Deze 14 geanalyseerde 

transcripten worden bij het definitieve paper ingeleverd.  
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3. Aanleiding voor het onderzoek 

Praktijkervaringen, privé-situaties en een gesprek met een medewerker van een NT-

2 expertisecentrum maakten ons bewust van de uiteenlopende redenen, waarom er 

kinderen zijn die niet naar school gaan:  

 Kinderen waarvoor binnen het regulier onderwijs geen plaats is vanwege 

 

 Kinderen, d ens niet naar 

school gebracht wo  

 Kinderen, waarvan men binnen het onderwijs geen idee heeft waar ze heen 

kunnen, vanwege  

 Kinderen met een verwijzing naar het speciaal onderwijs waar ouders het niet 

mee eens  

  

  

 Kinderen, die bes  

In  een huisbezoek vraagt een moeder zich af hoe het mogelijk is dat kinderen zoals 

de zoon van een vriendin van haar van school gestuurd worden en vervolgens thuis 

zitten. Een school kan dat zomaar doen en aansluitend is er niemand die iets doet.  

Zij vertelde verder

je verplicht wordt een officieel formulier in te vullen. De school moet zich kunnen 

verantwoorden waarom een kind niet op school is. Ziekmelden betekent vooraf 

kinderen en zitten deze kinderen thuis. Het is voor jonge kinderen niet alleen een 

recht op onderwijs, maar ook een plicht om onderwijs te volgen (Buijtenen van, 

2008). Dat onderwijs een recht is staat in artikel 28 beschreven van het Verdrag 

inzake Rechten van het Kind (Ruitenberg, 2003). De toevoeging dat het volgen van 
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onderwijs een plicht is, staat in de Nederlandse Leerplichtwet (Buijtenen van, 2008). 

Een plicht waar kinderen, die om welke reden thuis zitten moeilijk aan kunnen 

voldoen. Maar waar is hun recht op onderwijs? Vragen die bij ons opkomen, om 

meer inzicht te krijgen in hun situatie, zijn: 

andere mogelijkheden om zich  

 

3.1    Omschrijving van het probleemgebied 

waarschijnlijk is dat jongeren en kinderen alleen maar naar school gaan omdat ze 

moeten. Er is mogelijk meer aan de hand. Ze kunnen laten zien wat ze kunnen en 

kijken hoe ver ze komen. 

Ons onderzoek richt zich op de ervaringen en de omstandigheden van kinderen die 

niet naar school gaan. Dit roept de volgende vragen bij ons op: Wie neemt het besluit 

bij een kind om niet naar school te gaan? Welke aspecten spelen een rol? Waardoor 

is de verhouding tussen ouders en onderwijs veranderd? Waar en waardoor wordt de 

aansluiting volgens de thuiszitters en hun ouders in het onderwijs gemist? 

Door onder anderen deze vragen te stellen tijdens ons onderzoek willen we bereiken, 

dat we zicht krijgen op de gevolgen van de omstandigheden en ervaringen voor deze 

kinderen. 

 

3.2    Begripsbepaling 

Het begrip thuiszitters wordt door Eekelen (2008) als volgt beschreven:                           

Een leerplichtig kind dat geen ontheffing heeft van de leerplicht en niet staat 

ingeschreven op een school óf wel staat ingeschreven maar gedurende vier 

aaneengesloten lesweken aan geen vorm van onderwijs deelneemt.  

Wij herkennen ons in de eerste deel van de beschrijving dat een leerplichtig kind, 
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geen ontheffing heeft van de leerplicht en niet ingeschreven staat op een school. 

Waar men aangeeft dat een kind wel ingeschreven staat, maar gedurende vier 

aaneengesloten lesweken aan geen vorm van onderwijs deelneemt, kunnen er 

andere dingen aan de hand zijn, zoals ziekte bijvoorbeeld.                                                                                                   

 

3.3. Onderzoeksvraag 

Wat vertellen kinderen die niet naar school gaan en hun ouders over de situatie 

waarin zij zich bevinden?  

 

3.4 Doelstellingen van het onderzoek 

In onze oriëntatie op het probleemgebied zijn we alleen kwantitatief onderzoek 

tegengekomen, waarin gesproken wordt over aantallen thuiszitters (Radema, 

Steenhoven v.d. & Veen v., 2003 en Eekelen v., 2008). Ons valt op dat kinderen en 

ouders hierin geen stem hebben. Het gaat in ons onderzoek juist niet om de cijfers, 

maar om de verhalen van kinderen en ouders. Wij willen hen juist wel een stem 

geven. Door naar de unieke verhalen te luisteren willen wij zicht krijgen op wat er 

verteld wordt aan eigen en unieke  ervaringen van iedere verteller. Aan de hand van 

analyses van de verhalen krijgen wij mogelijk zicht op de complexiteit van de 

problematiek van de thuiszitter. Czarniawska (2004) schrijft dat over kennis 

onderhandeld moet worden. Verhalen zijn een prachtige manier om over kennis te 

onderhandelen. Mede afhankelijk van het onderzoek en de analyses gaan wij op 

zoek naar een passende manier om de verhalen van de thuiszitters door te vertellen. 

Het verhaal moet verder, er moet mogelijk dialoog ontstaan over wat een thuiszitter 

nodig heeft, wat er mogelijk moet veranderen. Door middel van dit narratieve 

onderzoek willen wij leren begrijpen, verstehen (Leezenberg & Vries de, 2007) en 

geen verklaring geven over de situatie waarin de kinderen en hun ouders zich in 

bevinden.  
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4. Relevantie  

In de volgende paragrafen geven wij weer wat volgens ons het belang van dit 

onderzoek is.  

 

4.1 De maatschappelijke relevantie voor de pedagogische praktijk 

In onze privé- en onderwijsomgeving horen wij van buurtbewoners, collegae en 

ouders het volgende over thuiszitters: vast niet voor niets, zal wel goed 

wat mee mis zijn. In de buurt zijn er ook niets dan problemen met dat kind. Ouders 

maatschappelijke beeldvorming over kinderen en jeugdigen sterk in het teken staat 

van problemen. Kinderen en jeugdigen worden vo

Voor ons is van belang om via de presentatie van verhalen van thuiszitters meer 

maatschappelijk begrip te creëren voor deze groep. Mogelijkheden die wij hiervoor 

zien zijn onder andere: presentaties aan collegae en/of lez  

 

4.2 De relevantie voor de ecologische pedagogiek 

In het gelijknamige boek stelt Delfos (

Volgens haar is het een smeekbede van het kind om naar zijn of haar verhaal te 

luisteren. Ook kinderen willen hun verhaal vertellen en vinden het belangrijk dat er 

naar hen geluisterd wordt. Stevens (2005) stelt eveneens dat jongeren gehoord 

willen worden. Door naar de verhalen te luisteren willen wij, als ecologisch 

pedagogen beter zicht krijgen op een deelaspect van de complexiteit van het 

fenomeen thuiszitters. Ieder verhaal geeft een persoonlijk standpunt weer en wordt 

dus ook ingekleurd door de verteller (Abma & Widdershoven, 2006). Dit maakt elk 

verhaal een uniek verhaal! Een verhaal van waaruit geen algemene conclusies zijn te 

trekken. 

De ecologische pedagogische relevantie bestaat er voor  ons als pedagogen uit, om 

via de verhalen een manier te vinden om ruchtbaarheid te geven aan de belevingen 
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en ervaringen van kinderen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage  

te leveren aan de begripsvorming voor deze kinderen en hun ouders. Het is volgens 

ons van belang dat er in deze omstandigheden meer naar de individuele kinderen 

zelf wordt geluisterd, voor het vinden van een passende onderwijsvorm.  
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5. Theoretische achtergrond 

In deze paragraaf geven wij een beeld van wat volgens verschillende bronnen een 

thuiszitter is. We beschrijven wat een narratief onderzoek is en waarom we hiervoor 

hebben gekozen. Deze wijze van onderzoek past binnen de kritische postmoderne 

pedagogiek, die zich richt op het standpunt van de belanghebbende. Daar gaan wij in 

paragraaf 3 op in. In paragraaf 4 geven we de theoretische achtergrond weer van 

wat een narratief is.  

 

5.1 De thuiszitter                   

Tijdens een eerste literatuurverkenning over thuiszitters kwamen we het onderzoek 

van het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg in opdracht van de ministeries van 

OCenW en VWS. Dit is een onderzoek naar leerplichtige kinderen met een licht 

verstandelijke handicap en gedragsproblemen die (tijdelijk) geen onderwijs volgen. In 

dit onderzoek richten de onderzoekers zich op thuiszitters met de volgende 

kenmerken:                                                                                                                                                  

De thuiszitter:  

- heeft een leeftijd van 4 tot en met 16 jaar;     

- is leerplichtig (vanaf 5 jaar) en heeft geen ontheffing van de leerplicht;  

- is aangewezen op het sbao of praktijkonderwijs of op een REC-voorziening 

binnen cluster  3 (en dan ZMLK) of cluster 4 en die daarvoor op een 

plaatsing- of onderzoekslijst staan dan wel geplaatst is binnen deze 

onderwijstypen;   

- neemt (al langer dan 4 aaneengesloten lesweken) aan geen enkele vorm van 

onderwijs deel.        

Uit de lijst van bovenstaand onderzoek blijkt dat officiële instanties zoals 

leerplichtambtenaren, coördinatoren van de samenwerkingsverbanden en de 
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meldpunten LVG betrokken worden. Kinderen en hun ouders worden niet gehoord in 

dit onderzoek. 

Een ander onderzoek dat we tegen kwamen was uitgevoerd in opdracht van Ingrado, 

de vereniging van leerplichtambtenaren. De vraag die bij dit onderzoek beantwoord 

moest worden was: zijn er bij de leerplichtambetnaren meer thuiszitters bekend, dan 

bij het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks in januari houdt bij de 

scholen voor speciaal onderwijs (Eekelen van, 2008)? Het begrip thuiszitters wordt 

door van Eekelen (2008) als volgt besch Een leerplichtig kind dat geen 

ontheffing heeft van de leerplicht en niet staat ingeschreven op een school óf wel 

staat ingeschreven maar gedurende vier aaneengesloten lesweken aan geen vorm 

van onderwijs deelneemt. In deze twee bij ons bekende onderzoeken worden 

kinderen en ouders niet gehoord.  

 

5.2 Narratief onderzoek 

Narratief onderzoek richt zich op verhalen. Schleiermacher (1768-1834) (in 

Leezenberg & de Vries, 2001) geeft de eerste aanzet tot de leer van het interpreteren 

(verstehen) of uitleggen van teksten. Dilthey (1833-1911) (in Leezenberg & de Vries, 

2001) probeert met de verstehende methode te verklaren waarom mensen op een 

bepaalde manier handelen door zich in hun bewustheidstoestand in te leven. 

Volgens Dilthey moet er verder gekeken worden dan alleen het gedrag van mensen, 

men moet zich inleven in hun gedachten. Verhesschen (in Levering en Smeyers, 

1999) schijft dat de studie van narratives de studie is van de manier waarop mensen 

de wereld beleven. Casey (Verhesschen in Levering en Smeyers, 1999) ziet een 

aantal gemeenschappelijke kenmerken van narratief onderzoek. Een kenmerk is het 

naar voren schuiven van de mens als actor en het centraal stellen van de betekenis. 

Kennis is geen exacte representatie van de wereld zoals hij bestaat los van de 

menselijke ervaringen en het menselijke denken daarover. Er is een 

samenwerkingsproces tussen betrokkenen en onderzoeker, het samen beleven van 
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(Connelly & Clandinin 1990:4), een relatie die gekenmerkt wordt door gelijkheid, een 

gevoel van verbondenheid, een relatie waarin men om elkaar geeft (Connelly & 

Clandinin 1990:4) (Verhesschen in Levering en Smeyers, 1999). Doel van een 

narratief onderzoek is om door middel van verhalen nieuwe kennis, inzichten te 

krijgen. Het verhaal stopt nooit (Jansen, 2009). Werken met verhalen is slechts een 

vertrekpunt beweert Goodson (Verhesschen in Levering en Smeyers, 1999). 

 moet leiden tot een wezelijke verandering. (Connelly & Clandinin 

1990:4) Doel van ons onderzoek is het kind en zijn ouder een stem te geven. De 

verhalen, die zij ons vertellen zijn slechts het vertrekpunt, die resulteren in het 

vertellen van nieuwe verhalen en aldus een bijdrage leveren aan veranderingen 

(Verhesschen in Levering en Smeyers, 1999). Verhalen die wij willen begrijpen, niet 

willen verklaren.  

 

5.3 Kritische en postmoderne pedagogiek 

wordt gebruikt om een denktraditie aan te geven die verbonden is 

met de Frankfurter Schule (Masschelein in Smeyers & Levering, 2005). Deze term 

wordt in 1937 geïntroduceerd door Horkheimer voor theorieën die zich op het 

grensvlak van sociale wetenschap en filosofie bewegen en die een welbewuste 

relatie met de praktijk onderhouden (Leezenberg & Vries de, 2007). Het praktisch 

bovendien inzichten kan leveren die bij specifieke sociale groepen tot zelfreflectie 

kunnen aanzetten. Met de steun van de kritische theorie zouden mensen zich 

kunnen ontdoen van de onmondigheid die zijzelf mede in stand houden (Leezenberg 

& Vries de, 2007). Miedema (1997) stelt ook dat het doel van kritische pedagogiek is 

bevrijding tot mondigheid en autonomie van jonge mensen. Wij willen dit doen door 

de kinderen en ouders van thuiszitters een stem te geven, zodat ook hun verhaal 
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verteld wordt.  De kritische theorie richt zich op het standpunt van de 

die niet nadenkt over haar eigen maatschappelijke positie en functie (Masschelein in 

Smeyers 

elijkheid heeft om de aanspraken 

op waarheid, juistheid en waarachtigheid die bij een taalhandeling in het geding zijn, 

ter discussie te stellen (Leezenberg & Vries de, 2007). Communicatief handelen kan 

slechts plaatsvinden tegen de achtergrond van een gedeelde en door de 

betrokkenen beaamde consensus. Er moet dus overeenstemming zijn tussen 

gevoelens en opvattingen. Voor deze achtergrond gebruikt Habermas de term 

leefwereld (Leezenberg & Vries de, 2007).  

 

Postmoderne kritische pedagogiek ziet een kind in relatie tot kennis, in relatie tot de 

maatschappij, in relatie tot zijn ouders, in relatie tot zijn leraren, in relatie tot 

architectuur, in relatie tot economische ontwikkelingen enz. (Jansen, 2009a). Iedere 

pedagoog die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt, die zijn ethische 

verantwoordelijkheid tegenover onderwijsgevenden, onderwijsontvangers, 

maatschappij en ouders enz. ziet en die daarin serieus is, moet steeds weer vragen: 

Hoe staat wat ik doe in relatie tot de wereld om mij heen? en Hoe werkt de brede 

context door in wat ik aan het doen ben? (Jansen, 2009a). Wij als onderzoekers en 

pedagogen nemen onze verantwoordelijkheden serieus binnen ons onderzoek. We 

willen onze verantwoordelijkheid nemen om de verhalen van de thuiszitters door te 

vertellen. Verhalen waarvan wij vinden dat ze door verteld moeten worden vanwege 

de relatie kind en zijn totale omgeving. Postmoderne is het opkomen voor 

onderdrukte alternatieven, die doorgaans specifieke groepen en niet de mensheid als 
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geheel betreffen (Leezenberg & Vries de, 2007). Binnen ons onderzoek is deze 

specifieke groep de thuiszitter, op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor 

onderwijs en leren. Derrida heeft oog voor emancipatiebewegingen en onderdrukte 

groepen. De geschiedenis van het westerse denken wordt volgens hem beheerst 

door hiërarchische tegenstellingen en de bijbehorende systematische onderdrukking 

iet is? Maar alles! Wat 

terughoudender in het gebruik ervan (Oger, 2005). De institutionalisering van 

deconstructie tot een methode die op universiteiten wordt onderwezen, is een vorm 

van machtsuitoefening waaraan Derrida wilde ontkomen (Leezenberg & Vries de, 

2007). Door de keuze voor een methode moeten wij ons bewust zijn van de macht, 

die we kunnen uit oefenen binnen ons onderzoek. Aan het uitoefenen van macht 

kunnen wij niet ontkomen.                                                                                                 

 

5.4 Wat is een narratief? 

Olthof en 

Vermetten (1994) omschrijven een verhaal als een versie van een geschiedenis en 

het rijgt op eigen wijze de gebeurtenissen in de geschiedenis aaneen. Het brengt een 

logisch verband aan in de gebeurtenissen door de tijd en de ruimte heen. Dit is de 

actieve deelname van de mens aan de werkelijkheid (Olthof & Vermetten, 1994). Een 

andere kijk op een verhaal is dat het een vertelling is over een of meer werkelijke of 

fictieve gebeurtenissen. In tegenstelling tot een willekeurige opsomming van een 

een reeks van gebeurtenissen die een structuur van begin, midden en eind kent. De 

situaties en gebeurtenissen in een verhaal zijn onderling gerelateerd, causaal of 
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anderszins, maar ze zijn niet op puur logische wijze uit elkaar af te leiden (Eeten van, 

Twist van en Kalders, 1996). Plot en spanning zijn daarom ook zo belangrijk in een 

verhaal. Een aantal gebeurtenissen rond een plot wordt samengevoegd, waardoor 

het plot de uiteindelijke betekenis krijgt.                                                                             

Lyotard gebruikt de term micrologie en bedoelt hiermee kleine deelverhalen die 

gebonden zijn aan plaats, context en persoon. Deze verhalen zijn niet gerelateerd 

aan waarheid, maar vertellen iets over de complexiteit van het leven, over het 

afwezige, het onzichtbare, het stille en het verborgene. Derrida gaat met zijn begrip 

 op zoek naar het afwezige. De fundamentele afwezigheid beschouwt 

hij als de belangrijkste eigenschap van een tekst. Wat staat er niet, waar wordt niet 

naar verwezen, welke verbanden worden er niet gelegd (Olthof & Vermetten, 1994)? 

Tijdens de analysestap reading between the lines  gaan wij op zoek naar wat er niet 

gezegd wordt. We willen onder andere met deze stap meer verdieping krijgen in de 

verhalen. Gelijktijdig realiseren we ons dat vooral met deze stap we eigen invulling 

geven aan het verhaal. 

 



 

narratief onderzoek naar de verhalen van thuiszitters. Pagina 18 

6. Onderzoeksopzet en methode 

Wij hebben ons georiënteerd op de verhalen van en over kinderen die geen school 

bezoeken en daarom thuis zitten. Van daaruit zijn we tot onze onderzoeksvraag 

gekomen. Kort weergegeven: 

Wat vertellen kinderen die niet naar school gaan en hun ouders over de situatie 

waarin zij zich bevinden?  

In onderstaand paragraaf lichten we toe, waarom we bewust hebben gekozen voor 

het woord verhalenvertellers, in plaats van geinterviewden. Ook vertellen we hoe we 

deze verhalenvertellers hebben geworven.  

 

6.1 Keuze van de verhalenvertellers  

Onze onderzoeksvraag omschrijft de onderzoeksgroep, kinderen die niet naar 

schoolgaan en hun ouders. We vragen deze kinderen en hun ouders om informatie 

over zichzelf te geven en de situatie waarin zij zich bevinden. Het type 

onderzoeksvraag, gesteld in ons onderzoek, brengt met zich mee dat wij de 

kwalitatieve methode narratief onderzoek gaan hanteren. Wij spreken in ons 

onderzoek over verhalenvertellers. Vanuit de narratieve benadering kijken wij naar 

wat en hoe mensen hun ervaringen weergeven in een verhaal. Daarbij spelen 

emoties en gevoelens een belangrijke rol (Abma, 2006). We willen verhalen 

ontlokken waardoor we de verteller zoveel mogelijk bij het verhaal zelf willen laten. 

Vandaar dat we kiezen voor de term: verhalenverteller. Wij streven ernaar om onze 

verhalenvertellers zoveel mogelijk ongestuurd hun verhaal laten vertellen, zodat het 

een uniek verhaal blijft.  

In onze voorbereidingen, hoe aan gesprekpartners te komen, hebben we contact 

gezocht met een regionaal dagblad en een streekblad. Via een interview hebben we 

uitleg gegeven over ons onderzoek. Vervolgens is er een artikel geplaatst met een 

oproep voor thuiszittende kinderen en hun ouders, om contact met ons op te nemen 

via een mailadres en/of telefoonnummer. Om een breder publiek te benaderen 
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hebben we bij enkele tijdschriften het verzoek gedaan om de oproep te plaatsen. 

Sinds 20 november 2009 staat onze oproep op de internetpagina van Balans, de 

vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of 

gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Ook Tijdschrift-Talent, 

zij richten  zich op ouders en begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van 

hoogbegaafde kinderen heeft de oproep op haar site geplaatst.  

6.2 Narratieve analyse                                                                                                                                         

Verhalen kunnen op verschillende manieren verteld worden en vervolgens kunnen 

deze verhalen weer op verschillende manieren geanalyseerd worden door 

onderzoekers (Riessman, 2008). Er bestaat geen éénduidige methode voor narratief 

onderzoek. Hetzelfde geldt voor het analyseren van gegevens. Om toch zoveel 

mogelijk informatie uit de verhalen te halen hebben wij ons verdiept  in de 

analysemethodes beschreven door Boje (2001), Czarniawska (2004), en Riessman 

(1993 en 2008). Zij hebben verschillende modellen beschreven om teksten te kunnen 

deconstrueren.  

Boje ( 2001) geeft een achttal richtlijnen voor het deconstrueren van verhalen:  

 Dualiteit op zoeken 

 Herinterpreteren van de hiërachie 

 Naar de rebellerende stemmen luisteren en deze hoorbaar maken 

 De andere kant van het verhaal zien 

 Ontkennen van de verwikkelingen van het verhaal 

 De uitzondering vinden 

 Opsporen van wat er tussen de regels staat 

 Het verhaal opnieuw vertellen   

Riessman (1993):  

 Abstract, een korte samenvatting 

 Orientatie op wanneer, waar, wat en wie 
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 De volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen 

 De betekenis, belang van de gebeurtenis 

 Wat is er uiteindelijk gebeurd 

 Perspectief gericht op de toekomst 

De stappen volgens Martin (Czarniawska, 2004): 

  Als er sprake is van dichotomieën (indeling in tweeën, het verhaal krijgt twee 

ijk deze dan als een verschil 

 Onderzoek stiltes  wat wordt er niet gezegd? 

 Geef aan wanneer het verhaal niet logisch verloopt. Plaatsen waar de tekst 

niet klopt of geen vervolg krijgt 

 Let op verschillen en bijzonderheden in het verhaal en houdt rekening met 

wat begrijpelijk, mogelijk en gepast is 

 Metaforen in het verhaal moeten geanalyseerd worden als een bron van 

dubbele betekenis         

 Analyseer dubbele betekenissen die kunnen wijzen op een onderliggende 

subtekst 

 Groepsspecifieke en gewone bronnen uit elkaar halen, door de tekst te 

reconstrueren en die teksten te vervangen door belangrijke elementen in het 

verhaal 

6.3 Keuze van de analysestappen 

We hebben een keuze gemaakt uit de verschillende analysestappen van Riessman, 

Boje en Czarniawska en door deze te combineren zijn we gekomen tot een 

analysemodel. Tijdens de gezamenlijke uitwerking van het eerste transcript 

realiseerden we ons dat we niet te maken hebben met een narratief, maar met een 

antenarrative. Een antenarrative is feitelijk een verhaal in zijn meest pure vorm, 
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en bevatten veel halve zinnen (Jansen, 2009a). Uiteindelijk zijn we gekomen tot de 

volgende analysestappen, omdat deze volgens ons het meest de essentie van het 

vertelde verhaal kunnen weergeven. 

1.  Global reading  

Iedere onderzoeker leest individueel het narratief door en geeft een korte 

beschrijving van wat hem/haar het eerst opvalt. Wat springt eruit? Welke 

begrippen vallen op?                                                                                                                       

Overeenkomsten en verschillen tussen de onderzoekers die bij een dergelijke 

globale lezing van een verhaal er uitspringen kunnen op deze manier in beeld 

komen. Na de global reading gaan we met ons drieën in gesprek over wat 

ons persoonlijk op viel in het betreffende verhaal. Hieronder staat een 

gezamenlijke analyse van het verhaal van M., jongen 18 jaar (zie transcript in 

de bijlage). 

                                                                                                                                                       
1.1  Geef een korte beschrijving van wat jou opvalt in dit verhaal wanneer je het  
       voor het eerst bekijkt.  

Henriet: 
M. heeft weinig contacten met leeftijdgenoten 
Wat moet ik op school, ik kan het zelf beter 
In de wereld buiten school moet je je ook zien te redden 
M. heeft het niet over anderen 
 
Linda: 
Spijbelen en toch het examen halen 
De wereld is zijn school 
Hij heeft de school niet nodig 
Zit niet stil als hij niet naar school gaat, werkt veel en leert zich zelf 
 
Marian:  
M. doorloopt een andere schoolcarrière dan gebruikelijk is  
School vindt hij nep 
Zijn ervaring is dat hoe kleiner je bent hoe minder er naar je geluisterd wordt. 
Hij praat vaak over je i.p.v.  met ik 
M. heeft een andere kijk op de wereld en zijn verblijf erin, dan de mensen om hem 
heen 
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1.2   Korte weergave van de onderlinge discussie over global reading. 
Is deze jongen een kind dat niet binnen ons onderwijs past? Is er mogelijk een plek  

voor deze kinderen? Wat moet er mogelijk veranderen binnen ons onderwijs dat deze 

kinderen wel een plek krijgen? Hij wil bewijzen dat hij goed af kan zonder school en  
dat hij zelf goed weet wat hij nodig heeft en wanneer. Autodidactische werkwijze.    
                                           

 
 
Tussenanalyse 1: Welke punten uit 1 vertellen iets over het thuiszitten. 
M. geeft zelf aan dat hij ook al zit hij niet op school hij veel werkt en zich zelf de dingen  
die hij nodig heeft leert. 
 

 

Vervolgens gaat een ieder voor zich het verhaal analyseren middels de 

volgende richtlijnen: 

2. Linked stories (Riessman, 1993)                                                                                                   

De vertellers zijn emotioneel betrokken bij hun eigen verhaal. Vertellers 

creëren met behulp van taal(on)bewust een bepaalde werkelijkheid. Ze 

volgen bepaalde conventies om hun luisteraars/lezers te helpen bij de 

interpretatie van hun woorden (Abma & Widdershoven, 2006). Door analyse 

volgens de stappen van linked stories zijn in het narratief meerdere plots 

mogelijk. De verbinding die tussen de verschillende verhalen en plots kan 

worden onderscheiden, spelen een rol bij de analyse. Ieder van ons gaat 

individueel binnen linked stories op zoek naar:  

 

 
      2.1 Abstract (korte samenvatting door de verteller zelf) 
Regel 5 de basisschool natuurlijk altijd wel naar school geweest  
Regel 89  91 drie weken voor de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik achttien  
dus dan had ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer bang voor te zijn plus scholen die 

zijn heel erg laks 
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Regel 115  116 ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd  

hier gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren  
Regel 212  216 ik zou zeggen als je niet naar school wilt gaan ga niet naar school en 

leer gewoon jezelf wat je wilt leren want daar kom je het verst mee als je iets graag  
wilt leren dan neem je het beter en sneller op en hoe sneller je het opneemt hoe  

sneller je hogerop komt en hoe sneller je aan gevorderde stof toekomt en u dat wil ik 

zelf ook heel graag en ook al heb ik dan geen opleiding ik ga gewoon bij dit baantje 

werken en ik zie wel waar ik hierna terecht kom 
 

 
      2.2 Oriëntation (wanneer, waar, wat, wie) 
Transcript: regel  Wanneer, waar, wat en wie 
 

5 

6  29 

 

 

33  42 

 

 

 

 

 

43  44  

 

45  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

67  68  

 

68  72  

 

Basisschool, gewoon geweest 

Middenbare in, veel spijbelen met andere mensen. Toch examen 

gehaald. Her voor wiskunde. Wil eigenlijk gewoon aan het werk 

i.p.v. vervolg opleiding. 

International business opleiding international business studies in  

Z.. Verveling, lastiger en moeilijker dan verwacht. Stage lopen  

 

toen ben ik hier eerst gewoon gaan werken na vier weken ben ik 

leidinggevende gewordende ben ik hier ook stage gaan lopen 

gewoon full time veertig vijftig uur in de week. 

de hele zomervakantie lekker chillen met mijn vrienden ennu ja  

mijn ouders waren vier weken weg 

weer naar school die werd marketing en communicatie in BBL  

vorm dus vier dagen werken en een dag naar school nou dat wou ik 

dan ook bij dit bedrijf doen. Ik zat met zes andere mensen in de 

klas, de oudste was vierenveertig, alleen maar vrouwen. Ik 

verveelde me daar helemaal dood. Gewoon acht weken niet naar 

school gegaan ik had echt zoiets van laat maar zitten ik ga hier  

wel lekker werken. Toetsen gemaakt alles hoger gehaald dan een 

zes en een half. Ik ga acht weken niet naar school wat leer ik dan 

van jullie. 

Mijn moeder wel veel contact met school gehad en binnenkort ook 

weer een gesprek met de coördinator. 

Ik hier in de tussentijd gewoon steeds verder omhoog gegroeid. 
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79  

79  80  

87  94  

 

 

 

 

115  116  

 

126  127  

 

141  151  

 

 

 

 

185 

 

203  204  

 

217  219  

Ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon met school van de  

stage. 

3 januari achttien geworden 

4 januari kreeg ik te horen dat ik teammanager kon worden 

Straks geouwehoer met de leerplichtambtenaar. Drie weken voor 

de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik achttien, daar hoef ik 

ook niet meer bang voor te zijn. Scholen die zijn heel erg laks met 

het aangeven van studenten. Krijgen ze een stuk minder geld dat 

willen die scholen ook niet mislopen. 

Echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt ben  

wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren. 

School vind ik eigenlijk zo nep en zo saai je leert er eigenlijk niks  

Je leert niet wat je wilt leren je leert wat je moet leren. 

geschiedenis was het enige vak waarvan ik dacht van ja dit is  

echt gebeurd dit is nuttige informatie. Gewoon informatie uithalen 

waar ik nu wijzer uit word. Biologie wiskunde al die dingen dacht  

ik van ja al word ik later veertig vijftig wat heb ik aan deze 

informatie. Ziekelijk veel jaren aan psychologie gaan besteden. 

hoe kleiner je bent hoe minder er na je geluisterd wordt 

 

van af vorig jaar ja begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter 

gekomen dat ik steeds minder naar school ging 

het moment dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in en 

survivalleen tot ik dood ga dus dan weet ook iedereen wat er met 

mij gebeurd als ik er niet meer ben 
 

 
 
      2.3 Complicating action (volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen) 
Transcript: regel  Volgorde van ontwikkelingen 
 

5 

6  29  

 

 

 

 

 

Basisschool gewoon naar school geweest 

Middelbare eerste en tweede klas normaal naar school vanaf de 

derde met wat andere mensen in de klas een uurtje spijbelen 15 

procent of 20 procent. Op  VMBO-TL. De vierde normale cijfers 

gehaald wel veel spijbelen. Gewoon mijn examen gehaald. 

Wiskunde herkansing gemaakt. Moeilijk om een keuze te maken 
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33  39  

 

 

 

 

38  41  

 

43  44  

45  47   

 

 

 

61  62  

63  - 64  

 

67 

68  69   

 

 

79 

79  80  

 

115  116  

 

 

203  205 

 

 

want eigenlijk wou ik gewoon aan het werk in plaats van nog  

langer naar school. 

Naar het international business opleiding international business 

studies hier in Z. gegaan. na een half jaartje begon het te  

vervelen, werd het lastig, moeilijker dan ik had verwacht. Ik ben  

hier eerst gewoon gaan werken. Hier ook stage gaan lopen  

gewoon full time veertig vijftig uur in de week. 

Na vier weken ben ik leidinggevende gewordende. Geen contact 

meer met school geen stageverslag ingeleverd. 

De hele zomervakantie lekker chillen met mijn vrienden 

Na de zomervakantie moest ik weer naar school dat werd 

marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken  

en een dag naar school nou dat wou ik dan ook bij dit bedrijf doen 

ennu dat is eigenlijk gebeurd 

Ik ga hier wel lekker werken ik eh zit hier goed 

ik weer op school en moest ik op een dag zes of zeven toetsen 

maken. 

Alles hoger gehaald dan een zes en een half 

Mijn moeder wel veel contact met school gehad 

ben ik hier in de tussentijd gewoon steeds verder omhoog  

gegroeid ik doe het hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas 

overgenomen 

3 januari achttien geworden  

4 januari kreeg ik te horen dat ik teammanager kon worden de 

jongste van Nederland, naam op de kaart  

eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier  

gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf 

dingen leren 

van af vorig jaar ja begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter 

gekomen dat ik steeds minder naar school ging en dat ik ook 

gewoon echt zei ik ga gewoon niet naar school weet je het is er  

niet leuk ik leer niks ik heb er niks te zoeken 
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      2.4 Evaluation ( betekenis en het belang van de gebeurtenis) 
Transcript: regel Betekenis en belang gebeurtenissen 
 

126  128  

 je leert er eigenlijk niks je leert niet wat  

je wilt leren je leert wat je moet leren  

 

 

 

43  45  

de hele zomervakantie lekker chillen met  

mijn vrienden ennu ja mijn ouders waren  

vier weken weg dus  

 

84  86  

januari achttien geworden en 4 januari 

kreeg ik te horen dat ik teammanager  

kon worden en ook nog eens de jongste 

van Nederland  

 

 

 
en ja dat wat je moet leren is eigenlijk  

enigste waar je niks aan hebt in deze 

wereld 

 

 

 

dat kwam ook ook nog eens goed uit 

 

 

 

 

dus ik dacht he tijd om mijn naam op de  

kaart te zetten  

 

 

  

 

 

 

 
 

 
      2.5 Resolution (wat is er uiteindelijk gebeurd)) 
Transcript: regel  Wat is er uiteindelijk gebeurd 
 
67  70  
 

 

 

 

 
mijn moeder wel veel contact met school gehad en binnenkort  
ook weer een gesprek met de coördinator ennu eigenlijk ben ik  
hier in de tussentijd gewoon steeds verder omhoog gegroeid ik  
doe het hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas  
overgenomen dus als ik naar school ga ben ik ook nog mijn eigen 

contactpersoon met school van de stage 
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Tussenanalyse 2: Welke punten uit 2 vertellen ons iets over het thuiszitten.     
                                                    
Regel 115  116  
eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt ben wel  
bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren  
 

 

Deze analysestappen blijven aan de oppervlakte van het verhaal. Het geeft 

ons, als onderzoeker de kans om zicht te krijgen op de gebeurtenissen rond 

om de thuiszitter en zijn ouders. Ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn op 

volgorde terug te brengen. We gaan deconstructie gebruiken om ons te 

verdiepen. 

3. Deconstruction (Boje, 2001 en Czarniawska, 2004)                                                                          

Via deconstructie doorlopen wij, als onderzoeker de tekst steeds weer. Op 

gezegd wordt, het afwezige. Wegen blootleggen die mogelijk een ander 

verhaal vertellen, die het verhaal kunnen doorvertellen of er een andere 

wending aan kunnen geven. Een voorwaarde is dat de verteller zich herkend 

weet in het uiteindelijke resultaat van de nieuwe betekenisgeving, omdat daar 

principieel zijn eigen betekenis als onderdeel is opgenomen (Olthof & 

Vermetten, 1994 blz. 117-118). Voor de deconstructie hebben wij de keuze 

gemaakt voor de volgende richtlijnen:  

 
3.1  Dualiteit op zoeken. Wanneer er sprake is van dichotomieën  

 (indeling in                      
(Dale van, 1996)) bekijk deze dan als een verschil. 

              
Transcript: regel Dualiteit 
 
90  
 
92  94  

 
scholen die zijn heel erg laks met het aangeven van studenten  
die uren missen 
hun ook gewoon subsidie krijgen over studenten die wel naar 
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school gaan en als die niet naar school gaan krijgen ze een stuk 

minder geld dat willen die scholen ook niet mislopen 

 

Transcript: regel  
 
62  63   

 
65  66  
 

 
door school niet erg gewaardeerd toen zeiden ze van je moet  
weer naar school 
als ik zulke cijfers kan halen en ik ga acht weken niet naar school 

wat leer ik dan van jullie 

Transcript: regel  
 
185 
80  81   
 

 
hoe kleiner je bent hoe minder er na je geluisterd wordt 
teammanager kon worden en ook nog eens de jongste van 

Nederland dus ik dacht he tijd om mijn naam op de kaart te zetten 
  

 

 
3.2  Hiërarchie van het verhaal interpreteren. Hoe zou het verhaal eruit zien,  

 wanneer het verteld wordt vanuit een andere hiërarchie? Wie heeft de macht? 
 
Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 
12  gespijbeld zonder dat school er last  
van had 
 

 
Had school hier inderdaad geen last  
van? 

Transcript: regel  
 
62 - werd door school niet erg 

gewaardeerd 
63  toen kwam ik weer naar school 

 
School krijgt hem terug in de lessen  
i.v.m. toetsen. School probeert macht te 

nemen over M. 

 

Transcript: regel  
 
90  92  
 

 

 
scholen die zijn heel erg laks met het 

aangeven van studenten die uren missen 
subsidie krijgen 
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3.3   Wat wordt er niet verteld. Opsporen van wat er tussen de regels staat. 

 
Transcript: regel Wat wordt niet verteld 
 
12  zonder dat school er last van had 
 

 
Waar moet de school last van hebben  
gehad? 

Transcript: regel   
 
44  45 ouders waren vier weken weg  
dus dat kwam ook nog eens goed uit 
 

 
Alleen om het chillen en de vrienden? 

Transcript: regel  
 
195  205 M. verteld zakelijk over zijn  
ouders 
 

 
Hoe is de band en de omgang met zijn 

ouders? 
 

Transcript: regel  
 
217  219 ga ik de jungle in en  
survivalleen  

 
Wat beweegt deze knul om alleen de  
jungle in te gaan?  
 

 

 
3.4   Het verhaal opnieuw vertellen. Herschikking. 

 
M. is een jongen die op zijn eigen manier in de wereld staat. School is een instituut  

waar hij niets mee heeft en niets mee kan. Hij komt via een bijbaantje aan een 

stageplek. Hij krijgt daar de leiding en gaat op zoek naar wat hij daarvoor moet leren  
en nodig heeft. Het mag niet te veel energie en tijd kosten.  
Wanneer hij de middelen daar voor heeft wil hij alleen naar een andere plek op de 

wereld. 
 

 

We hebben voor deze vier richtlijnen gekozen om ons te verdiepen in de 

achtergronden van de thuiszitter en zijn ouders. Wij zijn binnen dit onderzoek 

geïnteresseerd naar de individuele verhalen die ons verteld worden. 
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Een ieder van ons komt tot een eigen herschikking, mogelijke image. Door deze 

bewust niet samen te brengen tot één willen we het gesprek open houden. 

Deconstruction is potentially an endless process  (Martin, 1990).  

Zie voor het volledige transcript van M. en de analyses in de bijlagen. 

 
6.3 Kwaliteitsbewaking 

field-worker 

 (Riessman, 2008, pag. 184). Als 

onderzoekers willen we de kwaliteit van ons onderzoek bewaken. Hiervoor hebben 

we literatuuronderzoek gedaan en een onderzoeksopzet gemaakt. We maken van de 

verhalen die ons verteld worden opnames en transcripten. Vervolgens worden de 

transcripten systematisch geanalyseerd volgens een vooraf vastgestelde 

analysemethode. 

Om de kwaliteit van ons onderzoek nog beter te kunnen bewaken verantwoorden we 

de methode, die wij gebruiken om de transcripten te analyseren. Zie het hoofdstuk 

coach het onderzoek stapsgewijs gevolgd. Hij heeft ons bevraagd over het waarom 

en hoezo van onze besluiten. We realiseren ons dat onze rol als onderzoeker groot 

is. We moeten ons bewust zijn van eigen normen en waarden. In de gesprekken en 

tijdens de analyses van de transcripten dienen we ons zo min mogelijk te laten 

meeslepen, om ons bewust te blijven van onze invloed als onderzoeker. Met de 

nodige zelfkritiek hebben wij steeds weer gekeken naar onze rol van onderzoeker. 

onderzoek. Er kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen, maar uiteindelijk gaat 

het er om dat de onderzoeker zelf, op basis van eigen inzichten, een adequate 

interpretatie moet geven van de betekenisverleningen (Wardekker in Levering en 

Smeyers, 1999). Leezenberg en de Vries (2007) schrijven dat interpreteren een van 

de meest alledaagse menselijke bezigheden is, maar tegelijkertijd ook een van de 
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meest raadselachtige. In hoeverre heeft onze aanwezigheid invloed op de verteller? 

Het feit dat wij alle drie in het onderwijs werkzaam zijn, liet soms zichtbaar iets van 

een afwijzing zien bij de verteller. Te merken aan even een frons, even iets naar 

achter leunen. We willen geen waardeoordeel  geven over de zaken die verteld zijn.                                                  

Riessman (2008) adviseert om tijdens het onderzoek een logboek bij te houden 

waarin de onderzoeker besluiten en conclusies beschrijft en verantwoord. The 

practice encourages methodological awareness, as Seale puts it (Riessman, 2008, 

pag. 191). Het bijhouden van een logboek bevordert de constante reflectie, een 

kritisch zelfbewustzijn over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de 

mogelijke impact van tijdens het onderzoek genomen beslissingen. Verder kan een 

logboek helpen bij het schrijven van het onderzoek, kan het als geheugensteuntje 

dienen en helpt het zicht te houden op de werkelijkheid. Deze verantwoording van de 

genomen stappen tijdens het onderzoek wordt ook wel audit trail genoemd.  

Voor de analyse hebben we de werkwijzen op elkaar afgestemd door gebruik te 

maken van één analyseformulier. Dit om de consistentie van de uniekheid en 

verscheidenheid van de verschillende verhalen te vergroten (Boeije, 2008). Ook 

bevragen we elkaar betreffende de analyses om op die manier de kwaliteit van het 

onderzoek te vergroten. Terugkoppeling naar de verhalenvertellers hebben we niet 

gedaan, dit om de kans op hervertellen uit te sluiten. We willen zo dicht mogelijk bij 

het oorspronkelijke verhaal, wat ons verteld is, blijven en maken daarom ook gebruik 

van opname apparatuur. Opname maakt het voor ons mogelijk om een goed 

transcript te kunnen schrijven en bij eventuele twijfel aan wat er gezegd is, terug te 

luisteren.  
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7. Perspectief 

atie 

 is onze vraag in dit onderzoek. Tijdens het uitvoeren van 

het onderzoek hebben wij deze vraag in gedachten gehouden. Als antwoord hebben 

we veel verschillende en indrukwekkend verhalen te horen gekregen. Deze verhalen 

zijn ons telefonisch anoniem verteld, verhalen in e-mailberichten of tijdens 

persoonlijke gesprekken. We hebben begrepen dat deze verhalen niet vaak gehoord 

worden, door mensen die hier invloed op kunnen hebben. Wat wij willen is deze 

verhalen naar buiten brengen. Wij vinden dat deze verhalen gehoord moeten worden 

omdat we diverse en complexe antwoorden op onze vraag gekregen hebben.  

We hebben gekeken naar de leefwereld van deze kinderen en ouders. Habermas (in 

leefwereld reproduceert zichzelf via een communicatief handelen waarin de 

 

Volgens ons zou er meer geluisterd zou moeten worden naar de ouders en kinderen 

zelf. Delfos ((2006) stelt dat we de ervaringsdeskundigeheid van het kind moeten 

benutten. Dit geldt ook voor de deskundigheid van de ouders. Zij  weten vaak wat 

goed is voor hun kinderen. Wat hebben de kinderen nodig zodat zij op een goede 

manier passend onderwijs kunnen volgen? Door hiervoor open te staan willen wij dat 

er minder kinderen zijn die zich ongelukkig voelen op school. School moet een plaats 

zijn waar kinderen zich veilig voelen om zich te ontwikkelen. 

Als kinderen geen perspectief hebben, is dat omdat wij het ze niet hebben gegeven 

(Winsemius, 2008). Wij vinden het van belang dat de maatschappij op de hoogte 

wordt gebracht dat veel kinderen geen onderwijsperspectief hebben. Ze ervaren 

geen veiligheid binnen de school en gaan daarom niet naar school. Nu wij meer zicht 

hebben op dit deelaspect van de complexiteit van het fenomeen thuiszitters, willen 

we dit aan anderen doorvertellen.  
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Een nevendoel is het doen van narratief onderzoek. Een vorm van onderzoek doen 

die voor ons alle drie vreemd was. We zijn tot narratief onderzoek gekomen, 

aangezien het verhaal bij de verteller blijft om zo recht te doen aan het unieke van 

ieder verhaal. De analysemethode verheldert het zicht op de complexiteit van de 

problematiek van de thuiszitter.                                              

Tijdens ons analyseproces van de verhalen / transcripten hebben wij de alledaagse 

taal van de vertellers gehandhaafd. Zij moeten zichzelf blijven herkennen in de 

beschreven situaties. Om de alledaagse taal van de verteller te kunnen analyseren 

hebben we een onbevangen houding aan de dag gelegd. Volgens Levering (1999) 

wil dit zeggen dat we in de manier waarop we de taal tegemoettreden moeten afzien 

van defenities zoals wij ze hebben leren kennen. De bevindingen uit onze analyses 

bieden ons de gelegenheid op zoek te gaan naar een passende manier om de 

verhalen zichtbaar te maken voor de maatschappij. Dit is ook mogelijk omdat  we uit 

diverse hoeken reacties hebben gehad. Mogelijkheden die wij hiervoor zien zijn 

onder andere: presentaties aan collegae en/of lezingen geven Wij willen 

de verhalen op deze wijze doorvertellen, zodat de stem van de thuiszitter gehoord 

wordt, want hen wordt niks gevraagd. Wij willen hen een stem geven. 
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Dankwoord 

De grootste dank zijn wij verschuldigd aan de ouders en kinderen en aan Y. Huinink 

Zij schreef een boeiend artikel over ons onderzoek waarop de ouders reageerden en 

ons de gelegenheid gaven naar hun verhaal te luisteren. Wat wij bijzonder vonden 

was dat, ondanks de emoties en beladenheid van de verhalen, wij hartelijk 

ontvangen werden met onder andere taart en Turkse hapjes. De ouders waren actief 

betrokken bij ons onderzoek en deden ook suggesties voor het vervolg van het 

onderzoek.  

 

opleiding Master Ecologische Pedagogiek. Onze blik is kritischer geworden. Dit 

hebben we te danken aan alle docenten waarvan we de werkplaatsdagen met plezier 

hebben gevolgd. Cees Grol en Tjeerd Postma danken wij voor de begeleiding van dit 

praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.  

 

Bij deze beloven we Paul, Harold en Ronnie dat we in de toekomst vaker thuis zullen 

zijn om te stofzuigen.  
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Bijlage 1 

Twentsche Courant Tubantia, 8 september 2009 
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Bijlage 2 

 
Analyse van het verhaal 
 

 
Datum afname    .. 

 
 

 
                                                                                                                                              

1. Global reading 

                                                                                                                                                       
1.1  Geef een korte beschrijving van wat jou opvalt in dit verhaal wanneer je het  

 voor het eerst bekijkt.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
      1.2 Korte weergave van de onderlinge discussie over global reading. 
   
 
 
                                                     
 
 
 
Tussenanalyse 1: Welke punten uit 1 vertellen iets over het thuiszitten. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Linked stories (Riessman, 1993) 
                                                                                                                                                  
 
      2.1 Abstract (korte samenvatting door de verteller zelf) 
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      2.2 Oriëntation (wanneer, waar, wat, wie) 
Transcript: regel  Wanneer, waar, wat en wie 
 
 
 
 

 

 

 
      2.3 Complicating action (volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen) 
Transcript: regel  Volgorde van ontwikkelingen 
 
 
 
 

 

 

 
      2.4 Evaluation ( betekenis en het belang van de gebeurtenis) 
Transcript: regel Betekenis en belang gebeurtenissen 
 
 
 
 
 

 

 

 
      2.5 Resolution (wat is er uiteindelijk gebeurd)) 
Transcript: regel  Wat is er uiteindelijk gebeurd 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Tussenanalyse 2: Welke punten uit 2 vertellen ons iets over het thuiszitten.     
                                                    
 
 
 
                                                                                                                                                     

3. Deconstruction (Boje, 2001 en Czarniawska, 2004) 

 
3.2 Dualiteit op zoeken. Wanneer er sprake is van dichotomieën         

                  (indeling in tweeën), het verhaal krijgt twee   
                  (Dale van, 1996) bekijk deze dan als een verschil. 

              
Transcript: regel Dualiteit 
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Transcript: regel  
 
 
 
 

 

 

 
3.1  Hiërarchie van het verhaal interpreteren.  

Hoe zou het verhaal eruit zien, wanneer het verteld wordt vanuit een 
andere hiërarchie? Wie heeft de macht? 

 
Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 
 
 
 

 
 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 
 
 
 

 

 

 
3.2  Wat wordt er niet verteld. Opsporen van wat er tussen de regels staat. 

 
Transcript: regel Wat wordt niet verteld 
 
 
 
 

 

Transcript: regel   
 
 
 
 

 

 

 
3.3 Het verhaal opnieuw vertellen. Herschikking. 
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Bijlage 3 

Reden Narratief onderzoek HU MEP 2009 - 2010 
Thema: thuiszitters 
Ons wordt niks gevraagd? 
 

Omschrijving opname Gesprek met jongen M. uit Z. 
Leeftijd 18 jaar. 
 

Tijdsduur Gesprek: 12 minuten  
13 maart 2010 van 11.30 uur tot 11.42 uur. 
 

Soort transcriptie De tekst van de opname is letterlijk uitgetypt.  
De geluidsopname is meermaals beluisterd om voor zover 

mogelijk- ook de moeilijk verstaanbare passages correct weer te 

geven. In deze transcriptie is de woordkeuze van de sprekers 

volledig aangehouden en zijn taalfouten van de sprekers niet 

gecorrigeerd. Ook de niet-relevante tekst (zoals tussenwerpsels, 

gestotter en herhalingen) is weergegeven. 

 
Aanwezigen  M  : verteller 

L   : Linda opnamen 
Mn: Marian 
 

Uitvoering Linda studentnummer: 1539414 
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 1 
Na uitleg te hebben gegeven over wat de bedoeling is tijdens het gesprek, hebben 2 
de geluidsopname gestart en begon M te vertellen.  3 
 4 
M: Oke um ja de basisschool natuurlijk altijd ook wel gewoon naar school geweest 5 
daar moet je naartoe ennu dat liep eigenlijk vanzelf wel  de middelbare werd eigenlijk 6 
al wel een iets ander verhaal de eerste en tweede klas was ik altijd nog normaal naar 7 
school gegaan maar vanaf de derde had ik eigenlijk zoiets van ja weet je school eh 8 
saai enzo en dan kom je ook met wat andere mensen in de klas te zitten nou dan 9 
was het wel eens een uurtje spijbelen naar de supermarkt gaan of gewoon naar de 10 
stad nou dat werd steeds meer en meer en meer nou aan het eind van het jaar had 11 
ik denk ik eh wat was het 15 procent of 20 procent  al wel gespijbeld zonder dat 12 
school er last van had gehad of zonder dat ik r zelf eigenlijk zoveel erg in had gehad 13 
dat het zoveel was geweest 14 
 15 
Mn: Welke richting zat je 16 
 17 
M: VMBO TL 18 
 19 
Mn: oke 20 
 21 
M: Ennu nou in de derde dus helemaal geen moeite ermee gehad nou de vierde 22 
eigenlijk precies zo begonnen gewoon normale cijfers gehaald  maar wel veel 23 
spijbelen dan ook weer geen moeite ermee gehad en eigenlijk gewoon mijn examen 24 
gehaald zonder enig probleem nog een wiskunde herkansing gemaakt omdat ik daar 25 
dan net een onvoldoende voor had de enigste onvoldoende op mijn diploma de 26 
herkansing een vijf en een half gehaald dus met allemaal voldoendes geslaagd daar 27 
was ik op zich wel blij mee toen dacht ik van wat moet ik nu gaan doen ik vond het 28 
gewoon moeilijk om een keuze te maken want eigenlijk wou ik gewoon aan het werk 29 
in plaats van nog langer naar school want daar had al helemaal mee gehad 30 
 31 
L: ja 32 
 33 
M:  ennu Toen ben ik naar het international business opleiding international business 34 
studies hier in Z. gegaan dat is dan eigenlijk marketing en communicatie en dan in 35 
een Engelse vorm dat je later ook gewoon een Engels diploma hebt en makkelijker in 36 
het buitenland aan het werk kunt  alleen eh ja na een half jaartje begon het toch wel 37 
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te vervelen en werd het lastig en ik vond het moeilijker dan ik had verwacht  nou toen 38 
moest ik stage lopen toen ben ik hier eerst gewoon gaan werken na vier weken ben 39 
ik leidinggevende gewordende ben ik hier ook stage gaan lopen gewoon full time 40 
veertig vijftig uur in de week dat ik hier wel was nou ik vond het gewoon veel leuker 41 
dan op school zitten dus met school had ik ook geen contact meer geen stageverslag 42 
ingeleverd ik heb eigenlijk gewoon vrij weinig meer van me laten horen behalve dat ik 43 
gewoon ging stoppen met de opleiding ennu ja toen was het zomervakantie gewoon 44 
de hele zomervakantie nou gewoon de hele zomervakantie lekker chillen met mijn 45 
vrienden  ennu ja mijn ouders waren vier weken weg dus dat kwam ook ook nog 46 
eens goed uit ennu na de zomervakantie moest ik weer naar school dat werd 47 
marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken en een dag naar 48 
school nou dat wou ik dan ook bij dit bedrijf doen ennu dat is eigenlijk gebeurd alleen 49 
ja mijn klas was gewoon hartstikke saai ik zat met zes andere mensen in de klas 50 
degene die het dichst bij mij in de buurt zat was vijfentwintig ik ben zelf achttien dus 51 
ik had al zoiets van nee wat is dit ennu de oudste was vierenveertig dus er zat ook 52 
niet echt een beetje een stijgende lijn in die eh normaal gaat zeg maar je snapt wel 53 
wat ik bedoel ennu en  dat waren ook nog eens alleen maar vrouwen (+! Lachen) 54 
dus ik voelde me niet helemaal op mijn plek nou die wouden allemaal na het eerste 55 
jaar stoppen en dan hadden ze de secretaresse opleiding gehaald of zo en ik wou 56 
gewoon marketing en communicatie niveau vier hebben  57 
 58 
L: ja 59 
 60 
M: dus eh een keer in de week naar school een keer in de week naar school en ik 61 
verveelde me daar helemaal dood ik zat acht uur in mijn bank zo van ja mag ik niet 62 
een kussen en even slapen of zo want ik vind er echt niks aan en ik wist alles al toen 63 
ben ik gewoon acht weken niet naar school gegaan ik had echt zoiets van laat maar 64 
zitten ik ga hier wel lekker werken ik eh zit hier goed maar dat werd door school niet 65 
erg gewaardeerd toen zeiden ze van  je moet weer naar school  toen kwam ik weer 66 
op school en moest ik op een dag zes of zeven toetsen maken of zo  nou al die 67 
toetsen gemaakt alles hoger gehaald dan een zes en een half nou toen zei ik van 68 
laat maar zitten als ik zulke cijfers kan halen en ik ga acht weken niet naar school 69 
wat leer ik dan van jullie toen ben ik weer een hele  tijd niet geweest en toen heeft 70 
mijn moeder wel veel contact met school gehad en binnenkort ook weer een gesprek 71 
met de coördinator ennu eigenlijk ben ik hier in de tussentijd gewoon steeds verder 72 
omhoog gegroeid ik doe het hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas 73 
overgenomen dus als ik naar school ga ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon 74 
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met school van de stage en ja ja het beroep dat ik nu doe loopt vier jaar voor op mijn 75 
opleiding dus ik heb eigenlijk zoiets van wat heb ik aan school als ik mijzelf onderwijs 76 
en hogerop werk in deze wereld  77 
 78 
L: ja 79 
 80 
Mn: en school heeft dus contact met jou gezocht dat je weer terug moest komen 81 
omdat je nog geen achttien was 82 
 83 
M: ja daarvoor wel ja en toen was ik 3 januari achttien geworden en 4 januari kreeg ik 84 
te horen dat ik teammanager kon worden  en ook nog eens de jongste van 85 
Nederland dus ik dacht he tijd om mijn naam op de kaart te zetten  86 
 87 
L Ja dat is dan wel heel knap ja 88 
Mn: en zo met een leerplichtambtenaar is verder niks gebeurd omdat die toch in de 89 
gaten moeten houden dat kinderen tot en met achttien naar school gaan  90 
 91 
M: ja ze hebben wel gezegd van als je niet oppast heb straks geouwehoer met de 92 
leerplichtambtenaar en ja toen heb ik ook gedacht oke ja prima weet je toen was het 93 
twee eh  drie weken voor de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik achttien dus 94 
dan had ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer bang voor te zijn plus scholen die 95 
zijn heel erg laks met het aangeven van studenten die uren missen of die dan een 96 
boete zouden krijgen van de leerplichtambtenaar omdat hun ook gewoon subsidie 97 
krijgen over studenten die wel naar school gaan en als die niet naar school gaan 98 
krijgen ze een stuk minder geld dat willen die scholen ook niet mislopen 99 
 100 
Mn: jaja 101 
 102 
L: ja 103 
 104 
Mn: en hoe weet je dit?  105 
 106 
M: zelf uitgezocht 107 
 108 
Mn: aha 109 
 110 
L: zo hadden we het nog niet eerder gehoord 111 



 

narratief onderzoek naar de verhalen van thuiszitters. Pagina 46 

 112 
Mn : nee 113 
 114 
L: Nee 115 
 116 
Mn: En in die periode dat je dus die die dagen dat je thuis zat heb je dus voor 117 
Streetwise verder gewerkt 118 
 119 
M: ja ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt 120 
ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren gewoon 121 
psychologie aan de deur als ik met mensen praat hoe kan ik beter kleine symptomen 122 
opvangen van eh wat vindt diegene van mij of wat denkt diegene of hoe kan ik beter 123 
overbrengen dat ik het heel belangrijk vindt dat ik die kinderen met astma wil helpen 124 
nou dat soort dingen ben ik gewoon mijzelf gaan leren omdat ik eh eigenlijk nergens 125 
wat te leren had 126 
 127 
Mn:  Dat is wel heel eh mooi hoe je dat zegt zo  128 
 129 
L: Ja 130 
 131 
M: ja maar dat wil ik ook want school vind ik eigenlijk zo nep en zo saai je leert er 132 
eigenlijk niks je leert niet wat je wilt leren je leert wat je moet leren en ja dat wat je 133 
moet leren is eigenlijk het enigste waar je niks aan hebt in deze wereld je moet 134 
gewoon kijken waar je zelf het beste in bent en daar beter in worden tot je een 135 
hoogte hebt bereikt dat je denkt van hier zit ik goed en hoger dan dit hoef ik niet en 136 
kan ik niet  137 
 138 
L: Het moet echt aansluiten bij wat jij wilt doen  139 
 140 
M: ja 141 
 142 
L: later ja oke 143 
 144 
Mn: dan word ik wel heel nieuwsgierig naar hoe het er voor jou moet uitzien of had 145 
moeten uitzien waar je wel eh iets aan gehad had op school 146 
 147 
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M: geschiedenis geschiedenis was het enige vak waarvan ik dacht van ja dit is echt 148 
gebeurd dit is nuttige informatie hier kan ik eh ja gewoon informatie uithalen waar ik 149 
nu wijzer uit word en voor de rest biologie wiskunde al die dingen dacht ik van ja al 150 
wordt ik later veertig vijftig wat heb ik aan deze informatie  151 
 152 
Mn: Ja en je noemde daarstraks je hebt jezelf iets van psychologie geleerd zou dat 153 
misschien ook een invalshoek zijn dat je daarover meer leert 154 
 155 
M: aan psychologie heb ik ook wel aan gedacht want ik vind het hartstikke leuk om 156 
mensen te helpen maar dan moet je echt eerst zo ziekelijk veel jaren aan 157 
psychologie gaan besteden dat is eigenlijk niet meer normaal 158 
 159 
L: en wiskunde heel veel wiskunde 160 
 161 
M: ja en dan moet je eerst maatschappelijk werk doen of zo 162 
 163 
L: psycho diagnostisch nee propedeuse toegepaste psychologie eerst  164 
M: ja en dat duurt dan twee drie jaar of zo 165 
 166 
L : die zou je in een jaar kunnen doen maar dan als dat niet lukt dan duurt het wat 167 
langer denk ik 168 
 169 
M: ja want een vriend van mij deed dat ook en  die moest er sowieso twee jaar over 170 
doen of drie jaar nou en dan moet je nog universiteit doen en alles  171 
 172 
L: volgens mij ligt dat er dan weer heel erg  aan hoe je wiskundig eh ik denk dat ik er 173 
wel vijf jaar over zou doen maar als je goed bent in wiskunde dan zou je dat sneller 174 
kunnen waarschijnlijk 175 
 176 
M: oke  177 
 178 
L: maar dat is wat ik heb gehoord 179 
 180 
Mn: maar wat ik ook hoor bij jou is dat je van school op school niet krijgt wat je nodig 181 
had wat je wil leren  182 
 183 
M: ja 184 
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 185 
Mn: en die ervaring was anders toen je jonger was op de lagere school en de 186 
middelbare school  187 
 188 
M: ja dan heb je geen keuze wat je wil leren dan krijg je het gewoon toegestopt en 189 
daar neem je genoegen mee je gaat niet  tegen een leraar zeggen van nee dat 190 
wiskunde hoofdstuk met delen en zo dat vind ik niet leuk mag ik gelijk de wortels 191 
doen dat gaat niet zo makkelijk want hoe kleiner je bent hoe minder er na je 192 
geluisterd wordt  193 
 194 
Mn: jaja  195 
 196 
L: ja  197 
 198 
Mn: dat is een hele mooie he 199 
 200 
L: en hoe is dat altijd gegaan met je ouders en jou want ik neem aan dat je ouders 201 
wel zoiets hadden van je moet naar school of eh 202 
 203 
M: ja ja middelbare school dat ik daar spijbelde dat wisten ze niet ik ging niet naar 204 
huis of zo ik vertelde het ook niet aan hun ik haalde gewoon mijn cijfers netjes een 205 
voldoende een vijf en halfjes gewoon hakken over de sloot en toen international 206 
business ging ik hier in Zwolle  wel veel spijbelen maar dat merken ze dan ook niet 207 
echt want je bent niet in Hengelo je zit een uur van huis voor de rest school neemt 208 
ook niet echt contact omdat het al een MBO opleiding is en um na een tijdje kwam 209 
het dan bij het eerst gesprek of zo van ja je bent zoveel procent afwezig hoe komt 210 
dat dan bla bla bla nou mezelf ook weer onderuit gepraat en um nou eigenlijk van af 211 
vorig jaar ja begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter gekomen dat ik steeds 212 
minder naar school ging en dat ik ook gewoon echt zei ik ga gewoon niet naar school 213 
weet je het is er niet leuk ik leer niks ik heb er niks te zoeken  214 
 215 
L: Oke  216 
 217 
Mn: ja volgens mij hebben we in een hele korte tijd een heleboel gehoord heb je nog 218 
iets toe te voegen wat je zegt van dat wens ik andere mensen toe van onderwijs of 219 
 220 
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M: nou ik zou zeggen als je niet naar school wilt gaan ga niet naar school en leer 221 
gewoon jezelf wat je wilt leren want daar kom je het verst mee als je iets graag wilt 222 
leren dan neem je het beter en  sneller op en hoe sneller je het opneemt hoe sneller 223 
je hogerop komt en hoe sneller je aan gevorderde stof toekomt en u dat wil ik zelf 224 
ook heel graag en ook al heb ik dan geen opleiding ik ga gewoon bij dit baantje 225 
werken en ik zie wel waar ik hierna terecht kom ennu werken tot mijn vijfenzestigste 226 

227 
jungle in en survivalleen tot ik dood ga dus dan weet ook iedereen wat er met mij 228 
gebeurd als ik er niet meer ben 229 
 230 
Mn: jaja misschien kunnen we het afsluiten  231 
L: j 232 
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Bijlage 4 
 
Analyse van het verhaal 
 
Verhaal van         jongen  M. uit Z.                                      
Datum afname    13-03-2010 
Analyse door       Linda Brijker 
Datum analyse    01-05-2010 
 
                                                                                                                                              

1. Global reading 

                                                                                                                                                       
1.1 Geef een korte beschrijving van wat jou opvalt in dit verhaal wanneer je het voor  

het eerst bekijkt.  
 

Tijdens de opname was ik bij het gesprek en ik heb het gesprek uitgewerkt in een transcript. 
Hierdoor heb ik niet het gevoel alsof ik het voor het eerst lees.  
M. is een jongen die een uitgesproken mening heeft over het onderwijs in Nederland. In regel 8  
en 9 zegt hij: school eh saai en zo. In regel 23 en 24 zegt hij: wel veel spijbelen dan ook weer 
 geen moeite mee gehad en eigenlijk gewoon mijn examen gehaald zonder enig probleem.  
In regel 76 zegt M.: wat  heb ik aan school als ik mijzelf onderwijs en hogerop werk in deze  
wereld. In regel 133 zegt hij: je leert niet wat je wilt leren je leert wat je moet leren. In regel 192  
zegt hij: hoe kleiner je bent hoe minder er naar je geluisterd wordt. In de regels 227 t/m 229 zegt  
hij: op het moment dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in en survivalleen tot ik door ga dus  
dan weet ook iedereen wat er met mij gebeurd als ik er niet meer ben.   
 
M. is in zijn basisschoolcarrière wel gewoon naar school geweest. Op de middelbare school  
kwam hij andere jongeren tegen en kwam hij erachter dat hij ook andere dingen kon doen in  
plaats van naar school gaan. Hij spijbelde veel, maar haalde nog steeds voldoendes en haalde 
uiteindelijk zijn examen ook. Na de middelbare school vond M. Het moeilijk om een keuze te  
maken voor een vervolgopleiding. Hij ging naar ROC in Zwolle. Hij verveelde zich hier al snel en  
het lastiger dan hij had verwacht. Zijn stageplek werd ook zijn werk en hij kreeg hij zo gauw hij 18 
werd een leidinggevende functie. Ondertussen was hij weer een andere opleiding gestart. Bij  
deze opleiding zat hij bij oudere vrouwen in de klas, dit vond M. vervelend. Hij is een aantal  
weken niet naar school geweest, maar aan het werk geweest op zijn stageplek. Toen hij terug 
kwam op school maakte hij alle toetsen voldoende. Toen zag hij het nut van opleiding niet meer in. 
Hij werd 18 en ging niet meer naar school. Hij leert zichzelf wat hij nodig heeft voor zijn werk. M.  
wil later als hij genoeg geld heeft de jungle in trekken om te gaan survivalleen tot hij dood gaat.  
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.2 Korte weergave van de onderlinge discussie over de global reading. 
Het viel op dat M. heel veel uitgesproken ideeën heeft over het onderwijs in Nederland. Is hij 
een van de kinderen die niet in ons onderwijs past?  
Wat moeten leraren doen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen wel krijgen wat ze nodig 
hebben?  

 
 
Tussenanalyse 1: Welke punten uit 1 vertellen iets over het thuiszitten. 
M. spijbelde vanaf de derde klas van de middelbare school.  
Hij zat niet stil maar werkte veel, als hij niet naar school ging en gaf zichzelf onderwijs.  
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2. Linked stories (Riessman, 1993) 

                                                                                                                                                  
 
      2.1 Abstract (korte samenvatting door de verteller zelf) 
 
regel 5: de basisschool natuurlijk altijd wel gewoon naar school geweest 
regel 120: Ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt 
 
 
 
      2.2 Oriëntation (wanneer, waar, wat, wie) 
Transcript: regel  Wanneer, waar, wat en wie 
Regel 5 t/m 14  
 
 
Regel 22 t/m 30 
Regel 34 t/m 57 
 
 
 
Regel 61 t/m 77 
 
 
 
 
Regel 92 t/m 99 
 
 
Regel 120 t/m 126 
 
 
Regel 133 
 
Regel 192 
Regel 221 t/m 229 

M. vertelt op de basisschool wel naar school te zijn gegaan. Vanaf de 
middelbare school kwam hij met andere jongeren in aanraking en ging 
hij steeds meer spijbelen. 
M. haalde ondanks het spijbelen voldoendes en haalde zijn diploma.  
M. gaat aan het werk, dit wordt ook zijn stageplek. Hij vindt werken  
veel leuker dan school. Hij wordt leidinggevende. Hij stopt met 
zijn opleiding. En begint na de zomer met een andere opleiding. Hij  
vindt het vervelend om bij vijf oudere vrouwen in de klas te zitten.  
M. vindt de opleiding erg saai en gaat een aantal weken niet naar 
school. Als hij weer op school komt moet hij toetsen maken. Hij haalt 
overal  
een voldoende voor. Toen zag M. geen nut meer in de opleiding. Hij 
onderwijst zichzelf en werkt zich zo hogerop in de wereld.   
M. heeft uitgezocht dat scholen heel laks zijn met het aangeven van 
leerlingen die niet op school komen. De scholen krijgen dan minder  
geld.  
M. geeft aan dat hij nooit echt thuis heeft gezeten, hij heeft altijd  
gewerkt  is zichzelf dingen gaan leren, zoals bijvoorbeeld psychologie. 
Hij had op scholen eigenlijk niks te leren. 
M. geeft aan dat je op school niet leert wat je wilt leren maar wat je  
moet leren.  
Hoe kleiner je bent hoe minder er naar je wordt geluisterd.  
De boodschap voor anderen van M is leer jezelf wat je wilt leren, want 
daar kom je het verst mee. M gaat op het moment dat hij genoeg geld 
heeft naar de jungle om te survivalleen tot hij dood gaat.  

 

 
      2.3 Complicating action (volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen) 
Transcript: regel  Volgorde van ontwikkelingen 
Regel 5 
Regel 8 t/m 14 
 
Regel 22 t/m 30 
 
Regel 34 t/m 44 
 
Regel 44 t/m 46 
Regel 47 t/m  72 
 
 
 
Regel 85 

Basisschool naar school 
Middelbare school vanaf de derde begonnen  
met uurtje spijbelen 
Ondanks spijbelen voldoendes halen en diploma 
halen.  
International business opleiding in Z. Moeilijk en 
saai, gestopt.  
Chillen in de vakantie.  
Marketing en communicatie in BBL vorm, saai, 8 
weken niet geweest, hier lekker gaan werken,  
toch weer naar school, toetsen toch goed 
gemaakt. 
Teammanager geworden, de jongste van 
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Regel 84 
Regel 121 
Regel 211 t/m 214 

Nederland.  
In de kerstvakantie werd ik 18.  
Hij leerde zichzelf psychologie 
Ouders kwamen erachter dat hij niet meer naar 
school ging. Ik ga gewoon niet naar school, ik  
leer er niks ik heb er niks te zoeken. 
 

 

 
      2.4 Evaluation ( betekenis en het belang van de gebeurtenis) 
Transcript: regel Betekenis en belang gebeurtenissen 
r. 8 

ja weet je school eh saai enzo 

 
r. 44 t/m 45 

mijn ouders waren vier weken weg dus dat 

kwam ook ook nog eens goed uit 

 

r. 61 t/m 65 

ik verveelde me daar helemaal dood  

 

r. 86 

ik dacht he tijd om mijn naam op de  

kaart te zetten 

 

 
r. 120 
ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en  

niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt ben  

wel bezig geweest of ik zat thuis en ging 

mezelf dingen leren 

 
r. 189 t/m 192 
heb je geen keuze wat je wil leren dan krijg 

je het gewoon toegestopt en daar neem je 

genoegen mee je gaat niet  tegen een 

leraar zeggen van nee dat wiskunde 

hoofdstuk met delen en zo dat vind ik niet 

leuk mag ik gelijk de wortels doen dat gaat 

niet zo makkelijk want hoe kleiner je bent 

hoe minder er na je geluisterd wordt  

 

 
M. geeft aan school saai te vinden.  
 
 
 
 M was blij dat zijn ouders op vakantie waren. 
Dan kon hij chillen met zijn vrienden.  
 
 
 
 
M vond de opleiding erg saai. 
 
 
 
 
M vindt het belangrijk dat hij hogerop komt. 
 
 
 
 
 
M wil niet met andere spijbelaars in verband 
worden gebracht. Hij deed wel wat.  
 
 
 
 
 
 
 
M geeft een boodschap voor anderen die zich 
hetzelfde voelen op school.  
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r. 226 t/m 229                                        

niet worden want u op het moment dat ik 

genoeg geld heb ga ik de jungle in en 

survivalleen tot ik dood ga dus dan weet 

ook iedereen wat er met mij gebeurd als ik 

er niet meer ben 

 
 
 

 
Hij geeft een beeld van wat hij in de toekomst  
wil doen. 

 

 
      2.5 Resolution (wat is er uiteindelijk gebeurd)) 
Transcript: regel  Wat is er uiteindelijk gebeurd 
Regel 5 t/m 77 
 
 
 
 
 
Regel 120 t/m 126 
 
 
 
Regels 132 t/m 151 

M. ondervindt telkens weer dat hij geen  
moeite voor school moet doen. Ook als hij  
weinig op school komt, haalt hij voldoendes voor 
de toetsen. Hij ziet het nut van school niet meer 
in en gaat steeds minder. 
 
Doordat M. zichzelf veel leert en zijn werk goed 
doet, krijgt hij algauw een leidinggevende functie 
bij het bedrijf waar hij werkt.  
M. vertelt hoe hij het had willen hebben. Hij had 
graag zelf sturing gegeven aan zijn  
leerproces.  
 

 

 
 
Tussenanalyse 2: Welke punten uit 2 vertellen ons iets over het thuiszitten.     
M. zat niet stil toen hij niet naar school ging, hij leerde zichzelf dingen en werkte veel.                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

3. Deconstruction (Boje, 2001 en Czarniawska, 2004) 

 
      3.1  Dualiteit op zoeken. Wanneer er sprake is van dichotomieën (indeling in tweeën,  
              
             als een verschil. 
              
Transcript: regel Dualiteit 
Regel 95 t/m 99 
 
 
 
 

M vertelt dat scholen niet snel leerlingen 
aangeven die niet naar school gaan.  
Scholen lopen dan inkomsten mis. Hij vertelt 
dit vanuit zijn ervaringen met het onderwijs, 
maar wel over het onderwijs.  

Transcript: regel  
Regel 64 t/m  70 
 

Is 8 weken niet naar school geweest, hierna 
toetsen gemaakt, alles gehaald. Wat leer ik 
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dan van jullie? School krijgt hier een slecht 
gezicht.  

 

 
3.2  Hiërarchie van het verhaal interpreteren. Hoe zou het verhaal eruit zien,                           

wanneer  het verteld wordt vanuit een andere hiërarchie? Wie heeft de macht? 
 
Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
Regel 65 t/m 66 
 
 

M. moet naar school komen, om toetsen te 
maken. School is er niet blij mee dat hij al  
lang niet meer kwam. School neemt hier de 
macht door M. duidelijk te willen maken dat  
hij op school moet zijn.  
 
 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
Regel 76 t/m 77 
 
 

M. vraagt zich af wat hij aan school heeft, als 
hij zichzelf onderwijst en zichzelf hogerop 
werkt in deze wereld. De macht is hier heel 
duidelijk aan M. zelf.  
 
 

 

 
3.3 Wat wordt er niet verteld. Opsporen van wat er tussen de regels staat. 
 

 
Transcript: regel Wat wordt niet verteld 
Regel 204 t/m 214 
 
 

Er wordt M gevraagd hoe dat is gegaan met 
zijn ouders en hem. Hij vertelt hier heel 
zakelijk over wanneer zijn ouders erachter  
zijn gekomen. Hij vertelt niet hoe de band  
met zijn ouders is en hoe hij over ze denkt.  

Transcript: regel   
Regel 227 t/m 229 
 

M vertelt dat hij in de toekomst de jungle in  
wil trekken om te survivalleen. Hij vertelt niet 
waarom hij dit van plan is.  

 

 
 3.4  Het verhaal opnieuw vertellen. Herschikking. 

 
M. is een jongen die op school niet kan vinden wat hij nodig heeft om te leren. Hij 
begint vanaf d derde klas van de middelbare school met spijbelen. Hij heeft de  
lessen die op school gegeven worden niet nodig om goede cijfers te halen. Hij slaagt 
dan ook voor zijn examen. M. weet hierna niet goed wat hij moet gaan doen. De  
twee opleidingen die hij hierna gaat doen, vindt hij niet nuttig en erg saai. Hij gaat  
aan het werk en krijgt bij zijn baan algauw een leidinggevende functie. Hij heeft op  
zijn werk wel het gevoel dat hij wat leert en leert zichzelf de dingen die hij nodig heeft 
om goed zijn werk te kunnen doen. Zo gauw hij 18 is geworden stopt hij helemaal  
met school en blijft gewoon werken. M. wil niet tot zijn 65ste blijven werken. Zo gauw  
hij genoeg geld heeft wil hij de jungle intrekken om te survivalleen tot hij dood gaat.  
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Bijlage 5 
 
Analyse van het verhaal 
 
Verhaal van        M.                                          
Datum afname   13 maart 2010. 
Analyse door      Marian  
Datum analyse   17-18 april 2010 
 
                                                                                                                                              

1. Global reading 

                                                                                                                                                       
1.1 Geef een korte beschrijving van wat jou opvalt in dit verhaal wanneer je het 

voor het eerst bekijkt.  
  

Tijdens de opname was ik bij het gesprek. Daardoor ervaar ik het niet als voor het 
eerst lezen. De beelden van de persoon en de ruimte  doemen op terwijl ik lees.  
 
M. is een jongeman die een andere schoolcarrière heeft doorlopen dan de 
gemiddelde scholier. In regel 185 zegt hij: hoe kleiner je bent hoe minder er naar 
 je wordt geluisterd 
En in regel 126 zegt hij: school vind ik eigenlijk zo nep en zo saai je leert er  
eigenlijk niks je leert niet wat je wilt leren en ja dat wat je moet leren is eigenlijk het 
enigste waar je niks aan hebt in deze wereld je moet gewoon kijken waar je zelf  
het beste in bent en daar beter in worden tot je een hoogte hebt bereikt dat je  
denkt van hier zit ik goed en hoger dan dit hoef ik niet en kan ik niet. 
In regel 212:als je niet naar school wilt gaan ga niet naar school en leer gewoon 
jezelf wat je wilt leren want daar kom je het verst mee als je iets graag wilt leren  
dan neem je het beter en  sneller op en hoe sneller je het opneemt hoe sneller je 
hogerop komt en hoe sneller je aan gevorderde stof toekomt. 
 
De basisschool liep vanzelf, maar de middelbare school is een ander verhaal. Hij 
kwam    in aanraking met andere jongeren, die andere dingen deden dan naar 
school gaan.          Hij had geen moeite met de leerstof, spijbelde  en was blij dat  
hij geslaagd was en van school  kon. De vervolgopleiding aan het ROC te Z. 
verveelde en werd lastig, maar was ook moeilijker dan verwacht. Via zijn stage 
kreeg hij een leidinggevende functie op die stageplek. Aangezien M. nog geen 18 
jaar was startte hij met een andere opleiding. In de groep bleken alleen vrouwen  
te zitten die veel ouder waren. M. is niet veel naar school geweest, maar heeft op  
de stageplek gewerkt. Hij heeft alle toetsen , zonder lessen te volgen met  
voldoende afgesloten. Nu is hij 18 jaar en hoeft niet meer naar school, maar wil  
ook niet meer. Hij was op de hoogte van het feit dat het ROC geen aangifte doet  
van schoolverzuim, want anders missen ze inkomsten. Hij weet wat hij wil leren, 
zoekt dingen op via internet. Hij zou psychologie willen studeren, maar dat vraagt 
veel jaren aan tijd 

 
      M. heeft een andere kijk op de wereld en zijn verblijf er in, dan de mensen om  
      hem heen.  
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      1.2 Korte weergave van de onderlinge discussie over global reading. 
 
Is deze jongen een kind dat niet binnen ons onderwijs past? Is er mogelijk een plek  
voor deze kinderen? Wat moet er mogelijk veranderen binnen ons onderwijs dat deze 
kinderen wel een plek krijgen? Hij wil bewijzen dat hij goed af kan zonder school en dat 
hij zelf goed weet wat hij nodig heeft en wanneer. Autodidactische werkwijze.   
 
 
Tussenanalyse 1: Welke punten uit 1 vertellen iets over het thuiszitten. 
 
64 - 65 toen ben ik gewoon acht weken niet naar school gegaan ik had echt zoiets van laat maar             
            zitten 
69 -70  ik ga acht weken niet naar school wat leer ik dan van jullie toen ben ik weer een hele  tijd  
            niet geweest 
 
 

2. Linked stories (Riessman, 1993) 
                                                                                                                                                  
 
      2.1 Abstract (korte samenvatting door de verteller zelf) 
21-28 M: Ennu nou in de derde dus helemaal geen moeite ermee gehad nou de vierde eigenlijk 

precies zo begonnen gewoon normale cijfers gehaald  maar wel veel spijbelen dan ook weer 

geen moeite ermee gehad en eigenlijk gewoon mijn examen gehaald zonder enig probleem 

nog een wiskunde herkansing gemaakt omdat ik daar dan net een onvoldoende voor had de 

enigste onvoldoende op mijn diploma de herkansing een vijf en een half gehaald dus met 

allemaal voldoendes geslaagd daar was ik op zich wel blij mee toen dacht ik van wat moet ik nu 

gaan doen ik vond het gewoon moeilijk om een keuze te maken want eigenlijk wou ik gewoon 

aan het werk in plaats van nog langer naar school want daar had al helemaal mee gehad 

87-94 M: ja ze hebben wel gezegd van als je niet oppast heb straks geouwehoer met de 

leerplichtambtenaar en ja toen heb ik ook gedacht oke ja prima weet je toen was het twee eh  

drie weken voor de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik achttien dus dan had ik ook zoiets 

daar hoef ik ook niet meer bang voor te zijn plus scholen die zijn heel erg laks met het 

aangeven van studenten die uren missen of die dan een boete zouden krijgen van de 

leerplichtambtenaar omdat hun ook gewoon subsidie krijgen over studenten die wel naar 

school gaan en als die niet naar school gaan krijgen ze een stuk minder geld dat willen die 

scholen ook niet mislopen 

212-219 M: nou ik zou zeggen als je niet naar school wilt gaan ga niet naar school en leer 

gewoon jezelf wat je wilt leren want daar kom je het verst mee als je iets graag wilt leren dan 

neem je het beter en  sneller op en hoe sneller je het opneemt hoe sneller je hogerop komt en 

hoe sneller je aan gevorderde stof toekomt en u dat wil ik zelf ook heel graag en ook al heb ik 

dan geen opleiding ik ga gewoon bij dit baantje werken en ik zie wel waar ik hierna terecht kom 
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genoeg geld heb ga ik de jungle in en survivalleen tot ik dood ga dus dan weet ook iedereen 

wat er met mij gebeurd als ik er niet meer ben. 

 
      2.2 Oriëntation (wanneer, waar, wat, wie) 
Transcript: regel  Wanneer, waar, wat en wie 
5 

6 -13 

22 - 29 

 

 

33-42 

 

 

45 

 

48 

 

50 -51 

52 

 

59 -63 

 

 

64-72 

 

 

 

 

 

 

 

74  75 

 

84  86 

 

 

de basisschool 

de middelbare , saai en spijbelen                                               

in de derde had ik eigenlijk zoiets van ja weet je school, geen 

moeite en een her voor wiskunde , hij wou aan het werk i.p.v 

naar school                                                         

het international business opleiding international business 

studies, werken en stoppen met de studie  Z.                                                          

een half jaartje na vier weken leidinggevende                                                  

zomervakantie gewoon de hele zomervakantie nou gewoon de 

hele zomervakantie lekker chillen vrienden                                 

marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken 

en een dag naar school  

saai ik zat met zes andere mensen in deklas degenen die het 

dichts bij mij  in de buurt zat was vijfentwintig ik ben zelf achttien   

oudste was vierenveertig                                                            

een keer in de week naar school, ik verveelde me, ik zat acht uur  

in mijn bank zo van ja mag ik niet een kussen   en even slapen  

acht weken niet naar school gegaan je moet weer naar school  

toen kwam ik weer op school en moest ik op een dag  zes of 

zeven toetsen maken of zo nou al die toetsen  laat maar zitten 

als ik zulke cijfers kan halen en ik ga acht weken niet naar school 

wat leer ik dan van jullie toen ben ik weer een hele  tijd niet 

geweest en toen heeft mijn moeder wel veel contact met school 

gehad en binnenkort ook weer een gesprek met de coördinator             

als ik naar school ga ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon 

van de stage             

daarvoor wel ja en toen was ik 3 januari achttien geworden en 4 

januari kreeg ik te horen dat ik teammanager kon worden  en ook 

nog eens de jongste van Nederland dus ik dacht he tijd om mijn 

naam op de kaart te zetten                        

drie weken voor de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik 
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94  96 

 

 

120 - 123 

 

 

 

 

148 - 151 

 

 

 

 

 

189 - 193 

 

 

 

 

 

192  193 

204  207 

 

 

 

 

212 - 214 

 

 

 

226 - 229 

achttien dus dan had ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer 

bang voor te zijn plus scholen die zijn heel erg laks 

M: ja ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik 

heb altijd hier gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en 

ging mezelf dingen leren gewoon psychologie aan de deur als ik 

met mensen praat hoe kan ik beter kleine symptomen opvangen  

M: geschiedenis geschiedenis was het enige vak waarvan ik 

dacht van ja dit is echt gebeurd dit is nuttige informatie hier kan 

ik eh ja gewoon informatie uithalen waar ik nu wijzer uit word en 

voor de rest biologie wiskunde al die dingen dacht ik van ja al 

wordt ik later veertig vijftig wat heb ik aan deze informatie  

M: ja dan heb je geen keuze wat je wil leren dan krijg je het 

gewoon toegestopt en daar neem je genoegen mee je gaat niet  

tegen een leraar zeggen van nee dat wiskunde hoofdstuk met 

delen en zo dat vind ik niet leuk mag ik gelijk de wortels doen dat 

gaat niet zo makkelijk want hoe kleiner je bent hoe minder er na 

je geluisterd wordt  

hoe kleiner je bent hoe minder er na je geluisterd wordt 

ja middelbare school dat ik daar spijbelde dat wisten ze niet ik ging 

niet naar huis of zo ik vertelde het ook niet aan hun ik haalde 

gewoon mijn cijfers netjes een voldoende een vijf  

en halfjes gewoon hakken over de sloot en toen  

international business ging ik hier in Z.  

begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter gekomen dat ik 

steeds minder naar school ging en dat ik ook gewoon echt  

zei ik ga gewoon niet naar school weet je het is er niet leuk ik leer 

niks ik heb er niks te zoeken 

ik zie wel waar ik hierna terecht kom ennu werken tot mijn 

dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in en survivalleen tot ik 

dood ga dus dan weet ook iedereen wat er met mij gebeurd als ik 

er niet meer ben 

 
 

 
      2.3 Complicating action (volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen) 
Transcript: regel  Volgorde van ontwikkelingen 
5-6-7 Basisschool, middelbare, de eerste en tweede klas   
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10 - 11 

 

22 

 

 

34 

 

39 - 40 

 

40  

44 

47 - 49 

 

 

61 

 

 

 

 

68 

 

71  72 

 

84  85 

 

 

120 - 122 

                                                                                                            

een uurtje spijbelen naar de supermarkt gaan of gewoon  

naar de stad                                 

de derde dus helemaal geen moeite ermee gehad nou de  

vierde eigenlijk precies zo begonnen gewoon normale  

cijfers gehaald  

het international business opleiding international business  

studies hier in Z   

ik hier eerst gewoon gaan werken na vier weken ben ik  

leidinggevende geworden 

stage gaan lopen gewoon full time veertig vijftig uur in de  

week stoppen met de opleiding  

na de zomervakantie moest ik weer naar school dat werd  

marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen  

werken en een dag naar school   

een keer in de week naar school een keer in de week naar  

school en ik verveelde me daar helemaal dood ik zat acht  

uur in mijn bank  

zo van ja mag ik niet een kussen en even slapen of zo want ik vind  

er echt niks aan   

Alles hoger gehaald dan een zes en een half 

toen ben ik weer een hele  tijd niet geweest 

mijn moeder wel veel contact met school gehad en  

binnenkort ook weer een gesprek met de coördinator 

daarvoor wel ja en toen was ik 3 januari achttien geworden  

en 4 januari kreeg ik te horen dat ik teammanager kon  

worden   

ja ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik  

heb altijd hier gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis  

en ging mezelf dingen leren gewoon psychologie 

 
 

 
      2.4 Evaluation ( betekenis en het belang van de gebeurtenis) 
Transcript: regel Betekenis en belang gebeurtenissen 
8  

ja weet je school eh saai enzo 

 

 
 
De ontdekking dat school saai is 
 
 



 

narratief onderzoek naar de verhalen van thuiszitters. Pagina 60 

36-37  

na een half jaartje begon het toch wel  

te vervelen en werd het lastig  

en ik vond het moeilijker dan ik had 

verwacht 

 

44-45 

mijn ouders waren vier weken weg dus dat 

kwam ook ook nog eens goed 

 

61-65 

ik verveelde me daar helemaal dood  

ik zat acht uur in mijn bank zo van ja mag  

ik niet een kussen en even slapen of zo 

want ik vind er echt niks aan en ik wist  

alles al toen ben ik gewoon acht weken 

 niet naar school gegaan ik had echt  

zoiets van laat maar zitten ik ga hier wel 

lekker werken 

 

86 

ik dacht he tijd om mijn naam op de  

kaart  

te zetten 

 

94  95 

drie weken voor de kerstvakantie in de 

kerstvakantie werd ik achttien dus dan had 

ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer 

bang 

 
120 
ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en 

niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt ben 

wel bezig geweest of ik zat thuis en ging 

mezelf dingen leren 

 
189  192 

 
Vervelen, lastig en moeilijk van de opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders op vakantie, kwam goed uit 
 
 
 
 
 
Dood vervelen op school- ik ga lekker werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het werk, teammanager, de naam op de  
Kaart. Ik laat mij zien 
 
 
 
 
 
18 jaar ik hoef niet meer naar school 
 
 
 
 
 
 
 
Nooit echt thuisgezeten, altijd gewerkt 
 
 
 
 
 
 
 
Niemand luistert naar je, want je bent te  klein 
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heb je geen keuze wat je wil leren dan 

krijg je het gewoon toegestopt en daar 

neem je genoegen mee je gaat niet  

tegen een leraar zeggen van nee dat 

wiskunde hoofdstuk met delen en zo dat 

vind ik niet leuk mag ik gelijk de wortels 

doen dat gaat niet zo makkelijk want hoe 

kleiner je bent hoe minder er na je 

geluisterd wordt  

226  229                                       

toch niet worden want u op het moment 

dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in 

en survivalleen tot ik dood ga dus dan 

weet ook iedereen wat er met mij 

gebeurd als ik er niet meer ben 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekomst perspectief 

 

 
      2.5 Resolution (wat is er uiteindelijk gebeurd)) 
Transcript: regel  Wat is er uiteindelijk gebeurd 
10 
 
27 
 
34 - 35 
 
 
40  41 
 
47 - 48 
 
 
55 
 
69 
 
66 - 68 
 
 
84 
 
84 - 85 
 

Spijbelen 
 
Met allemaal voldoendes geslaagd 
 
Zwolle, opleiding international business 
studies 
 
Stage plek werd werkplek 
 
Nieuwe studie, 4 dagen werken in Zwolle en 
een dag naar school 
 
Niet op zijn plek in deze groep 
 
8 weken niet naar school 
 
Weer naar school en toetsen maken 
Alles hoger dan een 6 
 
3 januari 18 jaar 
 
4 januari team manager 
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Tussenanalyse 2: Welke punten uit 2 vertellen ons iets over het thuiszitten.     
 115 -116 M. heeft eigenlijk nooit thuis gezeten en niks gedaan. Hij heeft altijd gewerkt en 
zich zelf dingen geleerd                                                  
 
 
 
                                                                                                                                                     

3. Deconstruction (Boje, 2001 en Czarniawska, 2004) 

 
      3.1  Dualiteit op zoeken. Wanneer er sprake is van dichotomieën (indeling in  
              
             bekijk deze dan als een verschil. 
              
Transcript: regel Dualiteit 
7-9 
 
23 - 24 
 
29  30 
 
 
46 - 47 
 
54 - 55 
 
68 - 69 
 
 
89 - 95 
 
 
 
 
 
97 
 
117 - 121 
 
135 
 
192 
 
223-224 

Normaal  saai   
  
normale cijfers halen- veel spijbelen  
      
werken  i.p.v. school 
 
                                                                   
ouders weg- kwam goed uit 
                                                                     
vrouwen en ik   
                                             
als ik zulke cijfers kan halen -  ik ga        
acht weken niet naar school    
                             
niet meer bang voor te zijn voor de 
leerplichtambtenaar- plus scholen die  
zijn heel erg laks met het aangeven  
van studenten die uren missen 
 
 
boete -subsidie 
 
thuis zitten- mezelf leren 
 
het beste in bent- beter in worden 
 
hoe kleiner- hoe minder 
 
je wilt leren- sneller op nemen 

 



 

narratief onderzoek naar de verhalen van thuiszitters. Pagina 63 

 
3.2 Hiërarchie van het verhaal interpreteren. Hoe zou het verhaal eruit zien, wanneer het  

verteld wordt vanuit een andere hiërarchie?  Wie heeft de macht? 
 
Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 
Macht buiten M 
6 Middelbare school VMBO 
 
 
44 Roc vervolgopleiding stageverslag te  
maken 
 
66 Je moet weer naar school                              
 
89-90 een leerplichtambtenaar is verder niks 

gebeurd omdat die toch in de gaten moeten 

houden dat kinderen tot en met achttien naar 

school gaan  

 
 
95-98 plus scholen die zijn heel erg laks  

Met het aangeven van studenten die uren 

missen of die dan een boete zouden     krijgen 

van de leerplichtambtenaar omdat hun ook 

gewoon subsidie krijgen over studenten 

 

185 hoe kleiner je bent hoe minder er na je 

geluisterd wordt 

 
 

 
 
Iedereen bepaalt wat M. moet doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholen ge- en misbruiken hun macht     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb als klein kind niets te vertellen 

 

(macht bij M  zelf) 
69  

zei ik van laat maar zitten als ik zulke  

cijfers kan halen en ik ga acht weken niet naar 

school wat leer ik dan van jullie  

 

74  

ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon met 

school van de stage 

 

 

 

 

Ik weet wat ik kan 

 

 

 

 

Ik ben eigen baas 
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86  

mijn naam op de kaart te zetten  

90 hoef ik ook niet meer bang                                

 

125 - 126 

 ik eh eigenlijk nergens wat te leren had       

 

134-137                                                             

je moet gewoon kijken waar je zelf het beste 

in bent en daar beter in worden tot je een 

hoogte hebt bereikt dat je denkt van hier zit ik 

goed en hoger dan dit hoef ik niet en kan ik 

niet  

 

 

Ik weet wat ik weet, ik heb hierbij 

niemand anders nodig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 Wat wordt er niet verteld. Opsporen van wat er tussen de regels staat. 

 
Transcript: regel Wat wordt niet verteld 
44-45  

 

 

133 

eigenlijk niks je leert niet wat je wilt leren 

 

189 Je krijgt het gewoon toegestopt 

 

157  158 

eerst zo ziekelijk veel jaren aan psychologie 

gaan besteden 

 

waarom?  

alleen om het chillen en de vrienden? 

 

Maar wat zou je willen leren 

 

je hebt geen keuze in wat je wilt leren 

 

 

Kost een te lange tijd 
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228  229 

tot ik dood ga dus dan weet ook 

 iedereen wat er met mij gebeurd als ik 

 er niet meer ben 

 

 

Hoe houd je c  

 

 
3.4 Het verhaal opnieuw vertellen. Herschikking. 

 
M. is een jongen die op zijn eigen manier in de wereld staat.  
School is een instituut waar hij niets mee heeft, en niets mee kan. 
Hij komt via een bijbaantje aan een stage plek.  
Hij krijgt de leiding en gaat op zoek naar wat hij daarvoor moet leren nodig heeft.  
Het mag niet te veel energie en tijd kosten.  
Wanneer hij de middelen daar voor heeft,  wil hij alleen naar een andere plek op de wereld 
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Bijlage 6 
 
Analyse van het verhaal 
 
Verhaal van        M.                                         
Datum afname   12 minuten 13 maart 2010 van 11.30 uur tot 12.15 uur. 

Analyse door      Henriët  
Datum analyse   april 2010  
 
                                                                                                                                              

1. Global reading 

                                                                                                                                                       
1.1 Geef een korte beschrijving van wat jou opvalt in dit verhaal wanneer je              

het voor het eerst bekijkt.  
 
Henriet: 
M. heeft weinig contacten met leeftijdgenoten 
Wat moet ik op school, ik kan het zelf beter 
In de wereld buiten school moet je je ook zien te redden 
M. heeft het niet over anderen 
 
Linda: 
Spijbelen en toch het examen halen 
De wereld is zijn school 
Hij heeft de school niet nodig 
 
Marian:  
M. doorloopt een andere schoolcarrière dan gebruikelijk is  
School vindt hij nep 
Zijn ervaring is dat hoe kleiner je bent hoe minder er naar je geluisterd wordt. 
Hij praat vaak over je i.p.v.  met ik 
M. heeft een andere kijkt op de wereld en zijn verblijf erin, dan de mensen om hem 
heen 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
      1.2 Korte weergave van de onderlinge discussie over global reading. 
Is dit een kind dat niet binnen ons onderwijs past? Is er mogelijk een plek voor hem            
en anderen? Wat moet er mogelijk veranderen binnen ons onderwijs dat deze            
kinderen wel een plek krijgen? hij wil bewijzen dat hij goed af kan zonder school en               
dat hij zelf goed weet wat hij nodig heeft en wanneer. Autodidact?      
                                     
 
 
 
Tussenanalyse 1: Welke punten uit 1 vertellen iets over het thuiszitten. 
 
M. geeft zelf aan dat hij ook al zit hij niet op school hij veel werkt en zich zelf de dingen 
die hij nodig heeft leert 
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2. Linked stories (Riessman, 1993) 
                                                                                                                                                  
 
      2.1 Abstract (korte samenvatting door de verteller zelf) 
Regel 5 de basisschool natuurlijk altijd wel naar school geweest  

Regel 94  96 drie weken voor de kerstvakantie in de kerstvakantie werd ik achttien  

dus dan had ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer bang voor te zijn plus scholen die 

zijn heel erg laks 

Regel 120  121 ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd  

hier gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren  

Regel 221  226 ik zou zeggen als je niet naar school wilt gaan ga niet naar school en 

leer gewoon jezelf wat je wilt leren want daar kom je het verst mee als je iets graag  

wilt leren dan neem je het beter en sneller op en hoe sneller je het opneemt hoe  

sneller je hogerop komt en hoe sneller je aan gevorderde stof toekomt en u dat wil ik 

zelf ook heel graag en ook al heb ik dan geen opleiding ik ga gewoon bij dit baantje 

werken en ik zie wel waar ik hierna terecht kom 

 
      2.2 Oriëntation (wanneer, waar, wat, wie) 
Transcript: regel  Wanneer, waar, wat en wie 
 

5  

6  30  

  

 

34  38  

 

 

38  42  

 

 

43  46  

 

47  49  

 

 

50  55 

 

 

 

Basisschool, gewoon geweest 

Middelbare, 1ste en 2de klas, 3de, school saai, andere mensen in de 

klas, uurtje spijbelen, supermarkt, de stad, VMBO-TL, de 3de en  

4de geen moeite, spijbelen 

International business opleiding international business studies 

 hier in Z.marketing en communicatie, na een half jaartje,  

vervelen, het lastig, moeilijker dan ik had verwacht, 

hier stage lopen full time veertig vijftig uur in de week,  ik vond het 

gewoon veel leuker dan op school, met school had ik ook geen 

contact meer geen stageverslag ingeleverd,  

de hele zomervakantie lekker chillen met mijn vrienden, mijn  

ouders waren vier weken weg,  

na de zomervakantie moest ik weer naar school, marketing en 

communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken en een dag  

naar school, bij dit bedrijf 

mijn klas was gewoon hartstikke saai ik zat met zes andere  

mensen in de klas, alleen maar vrouwen, ik voelde me niet 

helemaal op mijn plek 
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56  64  

 

 

 

65 

66  67  

 

70  72 

 

72  74  

 

74  75    

84  85   

 

86 

92  93  

95  96  

 

120  122  

 

 

122  123   

 

124 

132  133  

 

148  

 

150  151   

157  158  

162 

170  171  

 

192  193  

204  205  

 

ik wou gewoon marketing en communicatie niveau vier hebben,  

een keer in de week naar school en ik verveelde me daar helemaal  

dood ik zat acht uur in mijn bank even slapen of zo, gewoon acht 

weken niet naar school, 

ik ga hier wel lekker werken ik zit hier goed,  

je moet weer naar school,  moest ik op een dag zes of zeven 

toetsen maken  

en toen heeft mijn moeder wel veel contact met school gehad,  

binnenkort ook weer een gesprek met de coördinator 

ben ik hier in de tussentijd gewoon steeds verder omhoog  

gegroeid ik doe het hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas 

overgenomen  

ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon met school van de stage 

en toen was ik 3 januari achttien geworden, 4 januari kreeg ik te 

horen  dat ik teammanager kon worden 

 tijd om mijn naam op de kaart te zetten 

straks geouwehoer met de leerplichtambtenaar 

scholen die zijn heel erg laks met het aangeven van studenten die 

uren missen 

ik heb eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb  

altijd hier gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging 

mezelf dingen  leren gewoon psychologie 

aan de deur als ik met mensen praat hoe kan ik beter kleine 

symptomen opvangen 

dat ik die kinderen met astma wil helpen 

school vind ik eigenlijk zo nep en zo saai je leert er eigenlijk niks  

je leert niet wat je wilt leren je leert wat je moet leren 

geschiedenis was het enige vak waarvan ik dacht van ja dit is  

echt gebeurd dit is nuttige informatie 

al wordt ik later veertig vijftig wat heb ik aan deze informatie 

je echt eerst zo ziekelijk veel jaren aan psychologie gaan  

besteden eerst maatschappelijk werk doen 

vriend van mij deed dat ook en  die moest er sowieso twee jaar 

over  

doen of drie jaar nou en dan moet je nog universiteit doen en alles 

kleiner je bent hoe minder er na je geluisterd wordt  
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206  207   

 

208  209  

 

209  210  

211  213   

 

213  214  

 

226  229  

middelbare school dat ik daar spijbelde dat wisten ze niet ik ging 

niet naar huis 

toen international business ging ik hier in Z.  wel veel spijbelen 

maar dat merken ze dan ook niet echt 

niet in H. je zit een uur van huis voor de rest school neemt ook  

niet echt contact omdat het al een MBO opleiding is 

na een tijdje kwam het dan bij het eerst gesprek 

van af vorig jaar ja begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter 

gekomen dat ik steeds minder naar school ging 

ik ga gewoon niet naar school weet je het is er niet leuk ik leer 

niks ik heb er niks te zoeken  

op het moment dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in en 

survivalleen tot ik dood ga dus dan weet ook iedereen wat er met 

mij gebeurd als ik er niet meer ben 
 

 
      2.3 Complicating action (volgorde van ontwikkelingen, gebeurtenissen) 
Transcript: regel  Volgorde van ontwikkelingen 
 

5 

6  30  

 

 

 

 

 

 

 

34  41  

 

 

 

 

39  43  

 

45  46  

47  49   

 

Basisschool gewoon naar school geweest 

Middelbare eerste en tweede klas normaal naar school vanaf de 

derde  

met wat andere mensen in de klas een uurtje spijbelen 15 procent 

of 20 procent. Op  VMBO-TL. De vierde normale cijfers gehaald  

wel veel spijbelen. Gewoon mijn examen gehaald. Wiskunde 

herkansing  

gemaakt. Moeilijk om een keuze te maken want eigenlijk wou ik 

gewoon aan het werk in plaats van nog langer naar school. 

Naar het international business opleiding international business 

studies hier in Z. gegaan. na een half jaartje begon het te  

vervelen, werd het lastig, moeilijker dan ik had verwacht. Ik ben  

hier eerst gewoon gaan werken. Hier ook stage gaan lopen  

gewoon full time veertig vijftig uur in de week. 

Na vier weken ben ik leidinggevende gewordende. Geen contact 

meer met school geen stageverslag ingeleverd. 

De hele zomervakantie lekker chillen met mijn vrienden 

Na de zomervakantie moest ik weer naar school dat werd 
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65   

66  67   

 

68 

71 

72  74   

 

 

84 

84  86  

 

120  121  

 

 

211  214  

marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken en 

een dag naar school nou dat wou ik dan ook bij dit bedrijf doen 

ennu dat is eigenlijk gebeurd 

Ik ga hier wel lekker werken ik eh zit hier goed 

ik weer op school en moest ik op een dag zes of zeven toetsen 

maken. 

Alles hoger gehaald dan een zes en een half 

Mijn moeder wel veel contact met school gehad 

ben ik hier in de tussentijd gewoon steeds verder omhoog  

gegroeid ik doe het hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas 

overgenomen 

3 januari achttien geworden  

4 januari kreeg ik te horen dat ik teammanager kon worden de 

jongste van Nederland  

eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier  

gewerkt ben wel bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf 

dingen  

leren 

van af vorig jaar ja begin 2009 het schooljaar zijn ze er wel achter 

gekomen dat ik steeds minder naar school ging en dat ik ook 

gewoon echt zei ik ga gewoon niet naar school weet je het is er  

niet leuk ik leer niks ik heb er niks te zoeken 
 

 
      2.4 Evaluation ( betekenis en het belang van de gebeurtenis) 
Transcript: regel Betekenis en belang gebeurtenissen 
 

22  25  

nou de vierde eigenlijk precies zo 

begonnen gewoon normale cijfers 

gehaald wel veel spijbelen  

 

28  29                                                                      

Wat moet ik nu gaan doen? 

 

 

 

 

 

 

gewoon mijn examen gehaald 

 

 

 

 

Ik vond het moeilijk om een keuze te maken 

want eigenlijk wou ik aan het werk i.p.v. nog 

langer naar school 
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37  38  

na een half jaartje begon het toch  

wel te vervelen,  

 

39  42  

ben ik hier eerst gewoon gaan  

werken na vier weken ben ik 

leidinggevende gewordende  

 

50 - 55 

mijn klas was gewoon hartstikke saai 

de oudste was vierenveertig ook nog 

eens alleen maar vrouwen 

 

67  70  

al die toetsen gemaakt alles hoger 

gehaald dan een zes en een half 

 

72  77  

in de tussentijd gewoon steeds  

verder omhoog gegroeid ik doe het 

hartstikke goed ik heb de plek van  

mijn baas overgenomen 

 

84  86  

3 januari achttien geworden en 4 

januari kreeg ik te horen dat ik 

teammanager kon worden  en ook 

nog eens de jongste van Nederland  

 

92  95  

ze hebben wel gezegd van als je 

niet oppast heb straks geouwehoer 

met de leerplichtambtenaar 

 

 

 

werd het lastig, moeilijker dan ik had  

verwacht   

 

 

ik vond het gewoon veel leuker dan op  

school zitten 

 

 

 

ik voelde me niet helemaal op mijn plek 

 

 

 

 

wat leer ik dan van jullie toen ben ik weer een 

hele  tijd niet geweest 

 

 

ik heb eigenlijk zoiets van wat heb ik aan 

school als ik mijzelf onderwijs en hogerop 

werk in deze wereld  

 

 

 

dus ik dacht he tijd om mijn naam op de  

kaart te zetten  

 

 

 

 

in de kerstvakantie werd ik achttien dus dan 

had ik ook zoiets daar hoef ik ook niet meer 

bang voor te zijn 
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125   

dat soort dingen ben ik gewoon  

mijzelf gaan leren  

 

omdat ik eh eigenlijk nergens wat te leren 

had 
 

 
      2.5 Resolution (wat is er uiteindelijk gebeurd)) 
Transcript: regel  Wat is er uiteindelijk gebeurd 
 
71  75  
 
 
 
 

 

mijn moeder wel veel contact met school gehad en binnenkort ook  

weer een gesprek met de coördinator ennu eigenlijk ben ik hier in 

de tussentijd gewoon steeds verder omhoog gegroeid ik doe het 

hartstikke goed ik heb de plek van mijn baas overgenomen dus  

als ik naar school ga ben ik ook nog mijn eigen contactpersoon  

met school van de stage 

 
 

 
 
 
 
Tussenanalyse 2: Welke punten uit 2 vertellen ons iets over het thuiszitten.     
Regel 120  121  
eigenlijk nooit echt thuisgezeten en niks gedaan ik heb altijd hier gewerkt ben wel  

bezig geweest of ik zat thuis en ging mezelf dingen leren  

                                                                                                                                                     
3. Deconstruction (Boje, 2001 en Czarniawska, 2004) 

 
      3.1  Dualiteit op zoeken. Wanneer er sprake is van dichotomieën (indeling in tweeën),  
              
             deze dan als een verschil. 
              
Transcript: regel Dualiteit 
 
63  66  
 
 
 
 
92  93  
 
 
95  97 
 
 

 
toen ben ik gewoon acht weken niet naar school gegaan ik had  
echt zoiets van laat maar zitten ik ga hier wel lekker werken ik eh  
zit hier goed maar dat werd door school niet erg gewaardeerd  
toen zeiden ze dan  je moet weer naar school 
 
ze hebben wel gezegd van als je niet oppast heb straks 
geouwehoer met de leerplichtambtenaar 
 
scholen die zijn heel erg laks met het aangeven van studenten  
die uren missen of die dan een boete zouden krijgen van de 
leerplichtambtenaar 
 

Transcript: regel Dualiteit 
 
65  66   

 
door school niet erg gewaardeerd toen zeiden ze van je moet  
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69  70  

 
 

weer naar school 

als ik zulke cijfers kan halen en ik ga acht weken niet naar school 

wat leer ik dan van jullie 

Transcript: regel Dualiteit 
 

76 

76  77  

 

school 

mijzelf onderwijs en hogerop werk  

 

Transcript: regel Dualiteit 
 

124 

 

226  229  

 

dat ik het heel belangrijk vind dat ik die kinderen met astma wil 

helpen 

op het moment dat ik genoeg geld heb ga ik de jungle in en 

survivalleen tot ik dood ga dus dan weet ook iedereen wat er met 

mij gebeurd als ik er niet meer ben 

 
 

 
3.2 Hiërarchie van het verhaal interpreteren. Hoe zou het verhaal eruit zien, 

wanneer het verteld wordt vanuit een andere hiërarchie? Wie heeft de macht? 
 
Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 
12  gespijbeld zonder dat school er last 

van had gehad of zonder dat ik r zelf 

eigenlijk zoveel erg in had gehad dat 

het zoveel was geweest 

 

 
Waar moet school last van hebben  
gehad? 
 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 

42  43   met school had ik ook geen  

contact meer geen stageverslag ingeleverd 

 

Nam school geen contact op met M.? 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 

66  67   toen zeiden ze van  je moet  

weer naar school en moest ik op een dag 

zes of zeven toetsen maken 

 

M. ging toch wel terug. Wat was de 

consequentie als die dat niet had  

gedaan? 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
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92  93  ze hebben wel gezegd van als je  

niet oppast heb straks geouwehoer met de 

leerplichtambtenaar 

En wat als de leerplichtambtenaar toch 

was komen ouwehoeren? 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 

189  190  geen keuze wat je wil leren  

dan krijg je het gewoon toegestopt en  

daar neem je genoegen mee je gaat niet   

tegen een leraar zeggen van nee 

 

hoe kleiner je bent hoe minder er na je 

geluisterd wordt, zegt M. zelf 

Transcript: regel Hiërarchie interpreteren 
 

213  dat ik ook gewoon echt zei ik ga  

gewoon niet naar school 

 

 

Wat gebeurd er als de ouders hier  

zeggen dat hij wel naar school moet? 

 

 
3.3 Wat wordt er niet verteld. Opsporen van wat er tussen de regels staat. 

 
 
Transcript: regel Wat wordt niet verteld 
 
12  13    zonder dat school er last van  

had 

 

 
Waar moet de school last van hebben  

gehad? 

Transcript: regel   
 
46  47 ouders waren vier weken weg  

dus  

dat kwam ook nog eens goed uit 

 

 
Alleen om het chillen en de vrienden? 

Transcript: regel  
 

204   214 verteld zakelijk over zijn  

ouders 

 

Hoe is de band en de omgang met zijn 

ouders? 

Transcript: regel  
 

227  228 ga ik de jungle in en  

survivalleen 

 

 

Wat beweeg deze knul om uiteindelijk 

alleen de jungle in te gaan? Terwijl hij  

het nu heel belangrijk vindt om die 
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3.4 Het verhaal opnieuw vertellen. Herschikking. 

 

Vanaf de 3de klas VMBO-tl werd school saai. Samen met andere mensen in de klas 

begon het spijbelen. Eerst eens een uurtje en dat werd steeds meer. Op het eind van 

het jaar was het zelfs 15 tot 20%. En dit alles zonder dat school er last van had. In de 

4de gaat M. gewoon door met spijbelen, haalt ondanks dat goede cijfers en moet 

uiteindelijk alleen voor wiskunde een her maken. Een keuze maken voor het vervolg 

onderwijs is moeilijk. Eigenlijk heeft M. het op school wel gezien en wil aan het werk. 

Hij kiest voor een International Business Studie in Z., marketing en communicatie en 

dan in een Engelse. Na een half jaartje begint ook dat te vervelen. Het werd lastig en  

M. vindt het moeilijker dan verwacht. Ondertussen vindt hij bij Streetwise een  

bijbaantje. Hier kan hij ook zijn stage gaan lopen. Na 4 weken wordt M.  

leidinggevende en werkt 40 tot 50 uur per week. Het werken voor Streetwise is veel 

leuker dan het op school zitten. Hij laat op school steeds minder van zich horen en 

levert ook geen stageverslag in. Verteld ze wel dat hij gaat stoppen met de opleiding.  

In de zomervakantie heeft M. lekker kunnen chillen met zijn vrienden. Het kwam goed 

uit dat zijn ouders 4 weken weg waren. Na de zomervakantie moest M. weer naar 

school. Het werd marketing en communicatie in BBL vorm dus vier dagen werken en 

een dag naar school. De groep waar M. inkomt bestaat enkel uit vrouwen waarvan de 

jongste 25 is en de oudste 45.  

M. voelt zich er niet thuis en noemt het saai. Hij verveelde zich en bleef ook op deze  

opleiding weg. Na 8 weken trekt school hem aan zijn jas en hij besluit toch maar weer 

terug te gaan. Moet op 1 dag 6 tot 7 proefwerken maken en haalt daar allemaal 

voldoendes voor. Voor M. de bevestiging dat hij school niet nodig heeft, als hij toch  

na 8 weken geen onderwijs toch goede resultaten haalt. De dagen die hij moest  

werken kon hij ook weer bij Streetwise invullen. Hier groeit hij ondertussen verder 

omhoog en heeft zelfs de plek van zijn baas overgenomen. Gaat hij straks toch weer 

naar school dan is hij zijn eigen stagecontact- 

persoon met school. dus wat heeft hij er aan als hij naar school gaat, terwijl hij zich 

zelf onderwijst en hogerop kan werken. M. is 3 januari achttien geworden en 4 

januari kreeg hij te horen dat hij teammanager kon worden en ook nog eens de 

 

 

 

 

 

 



 


