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Wat is promoveren  

 

Nadat je afgestudeerd bent, kan je aan 

de universiteit nog verder komen. Je 

gaat dan een lang onderzoek doen 

waarover je een boek schrijft. Zo’n boek 

heet een proefschrift (of: dissertatie). Het 

onderzoek doen heet promoveren. Als je 

klaar bent, wordt de dissertatie bekeken 

door een commissie van hoogleraren. Zij 

beoordelen of het proefschrift goed 

genoeg is. Maar dan ben je nog niet 

klaar. Je moet wat je hebt opgeschreven 

ook verdedigen.  

  
Op 4 juni zal ik mijn proefschrift ver*

dedigen. Dit is een hele deftige gebeur*

tenis. Eerst vertel ik kort wat over wat ik 

precies heb gedaan. Daarna komt er 

een lange stoet hoogleraren binnen: de  

commissie. Zij hebben ouderwetse to*

ga’s aan en iedereen moet gaan staan.  

 

 

 

Deze hoogleraren gaan dan moeilijke 

vragen stellen over mijn proefschrift. Ik 

moet iedere vraag zo goed mogelijk 

beantwoorden. Na drie kwartier komt de 

pedel binnen met een lange stok. De 

pedel slaat heel hard met de stok op de 

grond en roept ‘hora est’. Dit is Latijn en 

betekent ‘de tijd is verstreken’.  

 

De commissie trekt zich dan terug en 

gaat bespreken of ik het goed heb 

gedaan. Na een tijdje komen ze terug. 

Dan wordt officieel uitgesproken dat ik 

de graad van doctor (dr.) zal verkrijgen. 

Ik krijg dan een officieel diploma. Dan is 

de spanning er af. Mijn begeleider, de 

promotor, zal dan een toespraak 

houden en mij feliciteren. Daarna gaat 

iedereen de zaal uit, ook weer in een 

lange stoet. Dan is er een receptie en 

kan iedereen mij feliciteren.   

De aula van de 
Universiteit van 
Amsterdam 
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Ik heb dus vier jaar lang aan dit 

proefschrift gewerkt. Ik heb eerst heel 

veel boeken gelezen om te weten wat er 

allemaal al bekend was over meisjes. 

Daarna heb ik twee jaar lang onderzoek 

gedaan. Ik heb dat op twee scholen 

gedaan, die ik de Gunningschool en de 

Kantlijn heb genoemd, ook al heten de 

scholen eigenlijk anders.  

 

 

 

 

 

 

Net als de namen van de scholen, heb ik 

ook de namen van alle mensen 

veranderd. Dit doe je zodat iedereen 

anoniem blijft. Behalve de meisjes en 

jongens en de leraren van de scholen, 

weet dus niemand wie precies aan het 

onderzoek heeft meegedaan.  

 

Eerst heb ik in de klas gezeten en 

gekeken wat daar allemaal gebeurde. Ik 

wilde graag weten hoe meisjes hun 

identiteit vormen.  

 

Het proefschrift 

 

Ik keek daarbij speciaal naar kleding en 

mediagebruik, zoals muziek luisteren in 

de klas of praten over televisieseries. Ik 

heb toen ook alle meisjes geïnterviewd.  

 

Daarnaast heb ik de leerlingen twee 

projecten laten doen. Ik heb iedereen 

een wegwerpcamera gegeven. De 

opdracht was om een verhaal over jezelf 

te vertellen met foto’s. Op de Gunning*

school heb ik de leerlingen een website 

laten maken. Ook hier was de opdracht 

om iets over jezelf te vertellen, maar dan 

met plaatjes en door je favorieten weer 

te geven. Bijvoorbeeld: mijn favoriete 

kleur is rood en mijn favoriete televisie*

serie is Charmed.  
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Het jaar daarna zaten de meisjes in de 

brugklas. Ik alle meisjes gevraagd om 

mij een verslag te sturen van hun eerste 

dag op de nieuwe school. Daarna ben ik 

een aantal meisjes op gaan zoeken op 

hun nieuwe school. Hier bleek ik niet zo 

veel te weten te komen. Daarom heb ik 

een andere manier gezocht om ze toch 

te onderzoeken. Ik heb toen focusgroe*

pen georganiseerd. Dit waren interviews 

met groepjes van vijf of zes meisjes. Ook 

hier wilde ik weer van alles weten over 

kleding en media, zoals: wat is een goe*

de outfit voor je eerste dag in de brug*

klas? Of: hoe belangrijk is je mobieltje?  

 

 

 

Dingen als observeren en interviews 

houden, noemen we aan de universiteit 

dataverzameling. Het woord ‘data’ bete*

kent gegevens. Als je alle gegevens hebt 

verzameld, ben je nog niet klaar.  

 

 

 

 

Ik had drie schriften vol met aan*

tekeningen. Ik had stapels uitgetypte 

interviews. Ik had foto’s en verslagen. Al 

deze gegevens moeten dan nog beke*

ken worden: wat ben ik nu precies te 

weten gekomen? Dit noemen we data*

analyse. Ik ben toen al die gegevens 

gaan vergelijken. Welke identiteiten had*

den de meisjes? Hoe belangrijk was 

kleding? Ik probeerde zo orde te vinden 

in een grote berg van data. Nadat alle 

data geanalyseerd zijn, moet je nog een 

eindverslag schrijven: het boek.  

 

Het boek is vooral bedoeld voor andere 

wetenschappers. Aan de universiteit is 

het belangrijk dat je je kennis deelt met 

zo veel mogelijk mensen, en niet alleen 

in Nederland! De meeste mensen 

kunnen Engels lezen. Daarom heb ik het 

boek in het Engels geschreven. Zo kan 

iemand in Amerika ook over mijn 

onderzoek leren. Daarnaast is het boek 

ook wetenschappelijk geschreven. Er 

worden moeilijke woorden in gebruikt. 

Hieronder zie je hoe dat er uit ziet.  
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Dat stukje tekst is uiteraard niet zo 

makkelijk om te lezen voor iemand die 

(nog) niet heeft gestudeerd aan een 

universiteit. Dat is natuurlijk best wel 

jammer voor de meisjes waarover het 

boek eigenlijk gaat. Daarom heb ik naast 

het boek ook dit verslag gemaakt. In dit 

verslag leg ik kort en in makkelijke 

woorden uit wat ik nu precies te weten 

ben gekomen over meisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is hoe het boek er uit ziet. Op de 

voorkant staat een plaatje van een 

meisje met een hoofddoek en een 

buiktruitje aan. Dat zal je niet zo snel 

zien in Nederland. Dit meisje vat de titel 

van het boek samen. Het boek heet 

vertaald in het Nederlands Multi*

meisjes*cultuur. Met het plaatje en de 

titel wil ik aangeven dat er heel veel 

soorten meisjes zijn, die toch allemaal 

een cultuur delen.  

 

 

Multi � 

Meisjes � 

Cultuur 
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 Het leven in groep 8 

 

Groep 8 is een belangrijk jaar in het 

leven van meisjes in Nederland. Ze zijn 

dan de oudsten van de school, maken 

de CITO*toets en worden (vaak) 

geconfronteerd met de eerste tekenen 

van de puberteit.  

 

Hoe zit het leven op school er nu precies 

uit? De twee onderzochte scholen waren 

erg verschillend. De Gunningschool was 

vooral een strenge school, die veel 

nadruk legde op leren: op rekenen en 

taal. De Kantlijn was vooral een gezellige 

school, waar veel aandacht was voor de 

plaats van de school in de buurt, de stad 

en de samenleving.  

    

Op het plaatje hierboven zie je nog meer 

verschillen tussen de Gunningschool en 

de Kantlijn. De Gunningschool was een 

‘zwarte school’: er zaten veel allochtone 

leerlingen op, vooral van Turkse of 

Marokkaanse afkomst. Op de Kantlijn 

was dat anders.  

 

 

De leraren van de twee scholen gingen 

ook anders om met de leerlingen. Op de 

Gunningschool waren de leraren streng 

en legden zij veel nadruk op die 

verschillen in afkomst: de leraren waren 

Nederlands en de meeste leerlingen 

niet. De leraren hadden het daar heel 

vaak over. Op de Kantlijn was er meer 

gelijkheid tussen de leraren en de 

leerlingen. De groep 8*ers werden vaak 

als kleine volwassenen behandeld. De 

meester liet de klas dan ook vaak alleen.  

 

Naast de relatie tussen leraren en 

leerlingen, heb ik ook goed gekeken 

naar de vriendschappen in de klas. De 

meeste meisjes vonden vriendschap 

belangrijker dan populariteit. Ze hadden 

liever een paar goede vriendinnen dan 

dat ze populair wilden zijn. Daarnaast 

waren er meisjes die wel heel veel 

vriendinnen hadden, maar niet per se 

het populairst waren in de klas. Over wat 

populariteit precies is, waren de 

meningen verdeeld. Sommige meisjes 

zeiden dat het ging om veel vriendinnen 

hebben; anderen zeiden dat je er leuk uit 

moet zien om populair te zijn.  
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Op de bovenste twee plaatjes zie je de groepjes op de 

Gunningschool (links) en de Kantlijn (rechts). Een pijltje 

betekent dat iemand de ander als vriendin genoemd heeft. 

Bijvoorbeeld: Bianca noemde Amisha als vriendin en 

Amisha noemde ook Bianca, daarom zijn er twee pijltjes.  

Op de onderste twee plaatjes zie je de populariteit. Op de 

Gunningschool werd Consolacion het vaakst genoemd als 

het populairste meisje. Bijna alle meisjes zeiden dat zij het 

populairst was. Op de Kantlijn waren de meningen 

verdeeld: Maud en Noa werden vaak genoemd.  

Groepjes & populariteit 
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Naar de brugklas  

 

Veel mensen denken dat de overgang 

van groep 8 naar de brugklas heel groot 

is. Er zouden veel dingen veranderen 

voor meisjes. De meisjes dachten dit zelf 

ook toen zij nog in groep 8 zaten. Maar 

in de brugklas vonden ze eigenlijk dat er 

niet zo veel veranderd was. Ze noemden 

vooral hele praktische dingen, zoals ‘nu 

heb ik een kluisje’. Ze praatten helemaal 

niet over hoe zij zelf veranderd waren.  

 

Aan de ene kant komt dit omdat er niet 

zo gek veel veranderde. Oude vriend*

schappen bleven of veranderden lang*

zaam in nieuwe vriendschappen. Ook de 

familie veranderde niet, al werden de 

regels wel wat losser in de brugklas. De 

voorbereiding op de verschillende onder*

wijsniveaus begint al in groep 8. Na de 

CITO*toets kunnen de leerlingen er vast 

aan wennen dat ze straks in niveaus 

worden ingedeeld: praktijkonderwijs, 

VMBO, HAVO of VWO.  

 

Aan de andere kant komt dit omdat het 

voor de meisjes belangrijk was ‘jezelf te 

zijn’ en ‘normaal te blijven’. Hierdoor 

vonden ze het moeilijk te praten over  

 

 

 

grote veranderingen. De meisjes hadden 

het steeds over ‘jezelf zijn’. Dit noem ik 

de norm van authenticiteit. Authenticiteit 

betekent echtheid.  

 

Wat was er wel veranderd? Uiterlijk was 

belangrijker geworden, net als populari*

teit – en die twee dingen hebben met 

elkaar te maken.  

 

Daarnaast werd er veel meer geroddeld 

in de brugklas. Dit merkte ik ook tijdens 

de focusgroepen (de groepsinterviews). 

Daarin bespraken de meisjes uitgebreid 

hun oude en nieuwe klasgenoten. Dit 

roddelen is niet zomaar slecht. Het heeft 

een functie. Door steeds te praten over 

andermans gedrag, stellen de meisjes 

vast wat nu goed is en wat niet. Dit is 

een manier van omgaan met de 

veranderingen van de middelbare 

school.  
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Op de vorige pagina vertelde ik dat 

roddelen met leeftijdsgenoten belangrijk 

is. Het is een manier om vast te stellen 

wat gepast gedrag is, of wat ‘leuke 

kleren’ zijn. Naast leeftijdsgenoten is 

familie belangrijk. Zo geven ouders ook 

normen & waarden door. Eén meisjes 

vertelde bijvoorbeeld dat ze weinig 

televisie keek, omdat haar ouders dat 

nooit aanmoedigden.  

 

Ouders letten daarnaast op welke media 

meisjes gebruiken: sommige meisjes 

mogen niet alles zien op televisie of 

mogen niet alle computerspelletjes 

spelen. Het maakt ook uit hoe de 

thuissituatie er uit ziet. Als je veel broers 

en zussen hebt en er is maar één 

computer, kan je veel minder MSN’en.  

Wie zijn belangrijk 

 

 

Ook voor geld zijn ouders belangrijk. 

Meisjes met rijkere ouders lazen 

bijvoorbeeld meer tijdschriften of kochten 

vaker en duurdere kleren. Dit allemaal 

beïnvloedt de mogelijkheid om over 

media te praten, om of met je kleren te 

laten zien wie je bent.  

 

Daarnaast waren de meisjes goed op de 

hoogte van allerlei maatschappelijke 

discussies. Vaak wordt er in kranten of 

op televisie gepraat over bepaalde 

onderwerpen die iedereen in Nederland 

aangaan. Een voorbeeld daarvan is de 

discussie over seks in videoclips.  

 

 

 

De meisjes in dit onderzoek wisten dat 

zulke discussies gevoerd werden. Ze 

wisten ook welke verschillende 

meningen in deze discussies naar voren 

kwamen. Ze namen deze mee in hun 

eigen mening. Tegelijkertijd voelden zij 

zich niet aangesproken door discussies 

over seks in videoclips of geweld in 

computerspelletjes.    
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Wat is belangrijk?  

 

Eerder schreef ik dat jezelf zijn (authen*

ticiteit) heel belangrijk was voor de meis*

jes. Daarnaast zijn er nog drie normen 

die naar voren kwamen in de interviews.  

 

De eerste noem ik ‘politiek correct’. De 

meisjes zeiden steeds dat het belangrijk 

was dat niemand uitgesloten werd en 

dat niemand gepest werd. Ze zeiden 

ook dat aardig zijn belangrijker is dan 

populair zijn. Daarnaast gaven alle 

meisjes aan dat het belangrijk is dat 

mensen van verschillende afkomst goed 

en aardig met elkaar omgaan. Met 

alleen maar Nederlanders of alleen 

maar Marokkanen leven leek de meisjes 

heel saai.  

 

Dit betekent niet dat er niemand gepest 

wordt. Ook niet dat meisjes van 

verschillende afkomst echt allemaal met  

elkaar omgaan. Het betekent wél dat de 

meisjes dit een belangrijke norm vinden: 

een regel hoe je je moet gedragen.  

 

 

 

 

Een andere norm was keuze. De meisjes 

vonden de vrijheid om te kunnen kiezen 

heel erg belangrijk. Dit is bijvoorbeeld de 

vrijheid om ervoor te kunnen kiezen een 

hoofddoek te dragen. Als iemand een 

hoofddoek draagt omdat dit moet van 

een vader, dan vonden de meisjes dit 

slecht. Als het meisje er echter zelf voor 

had gekozen, dan vonden ze dit juist 

goed. Andersom gold dit ook: als 

iemand er voor kiest om een buiktruitje 

aan te trekken, is dit goed. Als iemand 

het doet omdat anderen het ook doen, is 

het niet goed. Dit heeft ook weer te 

maken met ‘jezelf zijn’.  

 

De vierde norm noem ik ‘normaalheid’. 

Meer dan wat dan ook wilden de 

meisjes vooral normaal zijn. ‘Gewoon’ en 

‘normaal’ waren woorden die ze heel 

vaak gebruikten. Wat precies normaal is 

verschilt, maar iedereen wil het toch zijn. 
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De meisjes hadden verschillende 

identiteiten op verschillende momenten. 

Dat klinkt misschien raar. Identiteit is toch 

wat je bent?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld. Op de Gunningschool 

zaten veel leerlingen die Moslim waren. 

Omdat bijna iedereen Moslim was, had*

den ze het onder elkaar bijna nooit over. 

Anders gezegd: hun Moslim*identiteit 

was op die momenten niet op de 

voorgrond. Daar was het soms belang*

rijk om te tonen dat je streetwise was.  

 

 

 

 

 

 

 

De identiteit van meisjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meisjes waren onderling verschillend. 

Sommige meisjes waren jongens*

meisjes: die hielden van voetbal en wijde 

kleren. Andere meisjes waren echte 

meisjes*meisjes: die van nagellak en 

droegen veel roze. Er waren ook 

paardenmeisjes, kakkers, Amsterdam*

mers, en ‘oudere meisjes’ – meisjes die 

benadrukten dat ze heel verschillend 

waren van de jonge leerlingen op 

school. De meisjes konden deze ‘rollen’ 

wisselen: soms waren ze meer 

paardenmeisjes, soms meer ouder 

meisje.  
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