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Limburger Mike Thevissen (26) knokt zich van

het technisch onderwijs naar een masterdiploma

De leerling

Aflevering 4

Vanaf hun geboorte gaan deze leerlingen steevast een bank
achteruit. Door armoede, de achterstandswijkwaarin ze
opgroeien of hun afkomst. DeMorgen volgt hen vier dagen lang
en trok van de taalarme kleuter in het AntwerpseOud-Berchem
naar de onbemiddelde student in het Limburgse Diepenbeek.

etDusartplein in Hasselt ligt er verlaten bij. Ook
in de Provinciale Bibliotheek is het kalm. Mike
Thevissen is een vande enigen die elke dag
present tekent. Hij heeft zijn universitaire outfit,
zoals hij het zelf noemt, uit gewoonte aange-
trokken. Een geklede broek en eennet hemd,
het studeert net iets fijner. Tweeherexamens
staannog ophet programmavoordat hij zijn
laatste academiejaar ingaat. Toch zegt
Thevissenweinig druk te voelen. “Ik kan gedeli-
bereerdworden. Ik leg ze alleen opnieuwaf om
eenhoger cijfer te behalen, dat staat een stuk
beter.”
Zo lijkt zijn verhaal op dat van een gemid-

delde student. MaarThevissen is dat allerminst.
Toende zoektocht naar een kansarme student
voor dit verhaal begon, reageerdendemeeste
studentenbegeleidersmet eenflinke dosis
argwaan. Zulke jongeren zouden te kwetsbaar
zijn, hun verhalen te delicaat.Medestudenten
zouden klaarstaan omhen een stempel ophet
hoofd te plakken. Of hun vrees terecht is?
Alleen kansarme studenten kunnendaar een
antwoord op geven. Thevissen ziet er alvast
geen graten in.
Hij volgde het tso – “daarwas ik te slimvoor,

maar ikwas te domvoor het aso” – en studeerde
afmet een specialisatie in de informatica. Toch
lag zijn interesse eerder bij andere studies. Hij

H

Als kind leerde hij door zijn vader de gevangenis kennen.
Nu staat Mike Thevissen aan de vooravond van zijn
masterdiploma in de rechten. ‘Ik ben het twintigste kleinkind
en het eerste dat een hoger diploma gaat halen. Dat zegt
genoeg, denk ik.’

REMY AMKREUTZ

‘Ik ben
slimmerdan
mijnouders
ooit zijn
geweest’

koos voormarketing aandePXL,maar haakte
na eenhalfjaar af en begon aan een studie recht-
spraktijk. Ruimvijf jaar en een lang schakel-
programma later staat Thevissennog slechts
enkele examens af van zijnmasterdiploma in de
rechten. In januari volgend jaarmaghij, als het
goed gaat, zijn getuigschrift ophalen.

Jeans en hoody
“Mijn eerste les kan ikmenog goedherinneren.
Bijna iedereen kwamvanhet aso enhad zich
bijzonder hard opgekleed. Ik kwamaan inmijn
jeans enmijn hoody. Ze hieldenniet opmet
staren. Zulke ervaringenbevestigen de stereo-
types.”Het is slechts een vande vele anekdotes
die Thevissen kan opdissen. Sommige eerder
komisch, andere behoorlijk ontluisterend. “Aan
mijn faculteit benadrukkendocenten vaak dat
ze latinistennodig hebben. Ik kandatwel
begrijpen,maar ben ik, een tso’er die nooit enige
interesse heeft gehad in Latijn, danminder-
waardig?Als een beamer of laptopniet functio-
neert, roepen zemij erwel bij omhet te fiksen.”
Mike ziet zichzelf nietmeteen als kansarm.

Toch krijgt hij een studiebeurs enheeft hij een
verre van gemakkelijke jeugd achter de rug. Zijn
moeder, die als kinderopvangsterwerkt,maakte
alleenhetmiddelbaar af. Zijn begin dit jaar

overleden vader trok op zijn veertiende de
schoolpoorten definitief achter zich dicht. “Het
klinkt cru,maar in zekere zin ben ik slimmer
danmijn ouders ooit zijn geweest. Gemakkelijk
was dat niet. Waar andere studenten twee
werkende ouders hebben, die zelf vaakhebben
gestudeerd, kon ik bij niemand terechtmet
vragen. Ik had geenbasis, ookniet in de rest van
de familie. Mijn vader had elf broers en zussen.
Ik benhet twintigste kleinkind enhet eerste dat
eenhogeronderwijsdiplomagaat halen. Dat
zegt genoeg, denk ik.”
Hij illustreert zo een vande valkuilen van ons

onderwijs. Onderzoekna onderzoek toont aan
hoe groot de impact is van de socio-economi-
sche thuissituatie ophet studiesucces vande
kinderen. Vande bijna 140.000 jongeren die
zich tussen 2010 en 2013 inschreven voor een
studie aandehogeschool of universiteit hadden
een kleine 20.000 een laagopgeleidemoeder.
Slechts de helft vanhen legdemet succes het

eerste af, terwijl gemiddeld twee derde vande
studentenuit demidden- of hogere klasse
daarin slaagde. Jongeren die, zoalsMike, als
eerste uit het gezin naar de universiteit gaan,
hebben inHasselt zelfsmaar 39 procent kans.
Ophet tsowas informatica dan ook een vei-

lige keuze. EentjewaarmeeMikewerk zou kun-
nen vinden als hij in het hoger onderwijs zou

falen. Zijn echte passiewas rechtsgeleerdheid.
Niet omdat hij de advocatuur in clichébeelden –
snelle auto’s, Italiaansemaatpakken, veel
media-aandacht – zag,wel omdat hij er al op
jonge leeftijdmee in contact kwam. “Opmijn
tiende vielen de dagvaardingen opde deurmat.
Achteraf bekekenheeft dat een kiemgelegd.”
Hij vertelt hoe zijn ouders uit elkaar gingen toen
hij vijf jaarwas. Zijn vader zag hij aanvankelijk
nog geregeld. Hij haalde hemelke vrijdag op
aande schoolpoort en samengingen ze in het
weekendnaarRacingGenk.

Verzekeringsfraude
“Ik zei toch al datmijn pa geen oficieel beroep
had.Wel, hijwas een ex-gedetineerde. In 2001,
toen ik twaalfwas,werdhij veroordeeld voor
verzekeringsfraude. Opeens zag niemandhem
nog.Geloofme, in Limburg gaat zoiets snel
rond.Hetmiddelbaar, dat ik in Lummendoor-
liep, betekende eennieuwe start.Maar exact zes
jaar later – ik stond ophet punt omaandehoge-
school te beginnen – schondhij zijn voorwaar-
den. Hij belandde opnieuw in de gevangenis,
eerst in Tongeren, later in Hasselt.”
Zijnkoffieblijft lange tijdonaangeroerd.Mike

geeft aandat langniet iedereenuit zijnomgeving
zijn verhaal kent. “Als ik alleswil vertellen,moet
je algauweenuurtje luisteren. Langniet ieder-
eenheeft daar zin in. En ikwil danweerniet dat
iemandniethet volledigeplaatjemeekrijgt.” Zijn
verhaal lijkt opeenpleidooi voorbegrip. Elke zin,
elkmomentheeft hemtothier gebracht.Hij
keert opnieuwterug inde tijd. 2013 ishet eind-
station, zijnkot inDiepenbeekde locatie.
“Ik kwamerachter datmijn vader twee lenin-

gen inmijn naamhad afgesloten. Eentje bij
Cofidis voor 50.000 euro, een andere bij BMW.
Hijwas doodleukmet een andere twintiger
naar een dealer hier in de beurt gegaan, tekende
een contract en reednaar buitenmet eenBMW
325.Wekenlangheb ik slapeloze nachten
gehad.Gelukkig leken dehandtekeningen opde
papieren voor geenmeter op die vanmij en kon

‘Opmijn faculteit willen ze

latinisten. Ben ik als tso’er

danminderwaardig?

Als een laptop

niet functioneert,

roepen zemij er wel bij’

MIKE THEVISSEN
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Minstens eenverdubbeling,
waarbij eenkleineregroep
daarvanzoukunnengenieten.
“Daarnaast zijn er veel

verbeteringenmogelijk rondde
studiekeuze.Nugevenveel
lerarennegatieveadviezen,
omdat ze inde lerarenoplei-
dingniet geleerdhebbennaar
de talentenvanalle jongeren
tekijken.
“Inhethogeronderwijs ben

ik zeker te vindenvoor toe-
latingsproeven. Zewerkenzelfs
sociaal corrigerend. Toende
ingenieurswetenschappener
nogeentjehadden,wasde toe-
gang tot die studiedemeest
democratischevanallemaal.
Deopen toegangdieweken-

Deexpert

REMY AMKREUTZ

Ons hoger onderwijs
bevordert de gelijke kansen
absoluut niet. OESO-
onderwijstopmanDirkVan
Dammeoordeelt streng.
‘Ik ben zeker te vinden
voor toelatingsproeven,
zewerken zelfs sociaal
corrigerend.’

Watbelemmertkansarme

studentenhetmeest?

“Deuiteindelijke resultaten
vanhetVlaamsegelijke-
kansenbeleid zijn vrij bedroe-
vend. Inandere landen, bij-
voorbeeldNederland,hebben
zulke jongerenmeerkansen

‘De open toegang

tot studies die we

kennen, werkt niet’

DIRK VAN DAMME

OESO-ONDERWIJSTOPMAN

ik relatief snel aantonendat er sprakewas van
fraude.”
Elke euro telt. Dat beseftMike sindsdien

maar al te goed.Hijwerkt zo veelmogelijk om
zijnmoeder te sparen. ’s Zomers in de fabriek,
door het jaar in de bibliotheek en als sport-
begeleider. “Eenweekend vol dure feestjes?
Geenprobleem,maar dan is het geld voor die
maandop. Ikmoet keuzesmaken.Mijnmoeder
draaide elke cent twee keer om. Zoiets neem je
over. Veel studenten kennendewaarde van één
euroniet. Ikwel. Vroeger vond ik dat onrecht-
vaardig,maar nu ga ik ervanuit dat een toe-
komstigewerkgever er een voordeel in zal zien.
Mijn cv is goedgevuld enhet toont volgensmij

hoeveel initiatief ik heb genomen.”
Het familierecht roept. Als hij afstudeert,

hooptMike aande slag te kunnenop een advo-
catenkantoor. Niet geheel toevalligwil hij zich
specialiseren in echtscheidingen. “Ik zalwel
eerst enkele jaren stage tegen een laag loon
moeten doen.Het zal even doorbijten zijn,maar
ikwil de rest vanmijn levenniet laten afhangen
vande financiële situatie thuis. Ik ben er ook
zeker vandat ik nu sterker inmijn schoenen sta.
Het klinktmisschien arrogant,maar opmijn
vijftiende had ik al evenveelmeegemaakt als de
gemiddelde dertiger. Somsdenk ik dat ik het
liever niet had beleefd,maar het heeftmijwel
gemaakt totwie ik vandaag ben.”

nen,werktniet. Hetbevordert
degelijkekansenniet.”

Watverwachtuvoorde

toekomst?

“Ik vreesdatweblijvenzweren
bij deoudeconsensus en
terechtkomen ineenbabyloni-
sche spraakverwarring,waar-
bijweblijvendenkenover
democratiseringals een louter
financieel probleem.
“Vlaanderen is eenuitzon-

dering. Alle landenworstelen
metdezelfdeproblemen, alleen
zie jedat inNederlanden
Duitsland stappenvooruit
wordengezet dooropeenhoog
niveauhetdebat openen
kritisch te voeren.”

omzichop tewerken.
“InVlaanderenwordtde

toegang tothethogeronder-
wijs te vaak louterfinancieel
bekeken. Erwordt gewezenop
de studiebeurzenende lage
inschrijvingsgelden,maaruit
onderzoekblijkt dathet effect
hiervanopgelijkekansen laag
is.Westarenonsdaaropblind,
terwijl de taal enculturelebar-
rières veel belangrijker zijn.”

Hoekunnenwedaarmee

komafmaken?

“Financiële stimulansenwer-
ken slechtswanneer ze vol-
doendekrachtig zijn, dusdan
zou jede studiebeurzen
drastischmoetenverhogen.
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Hilde Crevits (CD&V)
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‘Studiebeurzenmoeten drastisch omhoog’

► Thevissen

had op zijn

vijftiende

evenveel

meegemaakt

als de

gemiddelde

dertiger. ‘Ik

had het mis-

schien liever

niet beleefd,

maar het

heeft mij wel

gemaakt tot

wie ik nu

ben.’

© BOB VAN MOL

‘Opmijn tiende vielen

de dagvaardingen

op de deurmat. Achteraf

bekeken heeft dat een kiem

gelegd voormijn studiekeuze’

MIKE THEVISSEN
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Vanaf hun geboorte gaan deze leerlingen steevast een bank
achteruit. Door armoede, de achterstandswijkwaarin ze
opgroeien of hun afkomst. DeMorgen volgt hen vier dagen lang
en trok van de taalarme kleuter in het Antwerpse Oud-Berchem
naar de onbemiddelde student in het Limburgse Diepenbeek.

etDusartplein in Hasselt ligt er verlaten bij. Ook
in de Provinciale Bibliotheek is het kalm. Mike
Thevissen is een vande enigen die elke dag
present tekent. Hij heeft zijn universitaire outfit,
zoals hij het zelf noemt, uit gewoonte aange-
trokken. Een geklede broek en eennet hemd,
het studeert net iets fijner. Tweeherexamens
staannog ophet programmavoordat hij zijn
laatste academiejaar ingaat. Toch zegt
Thevissenweinig druk te voelen. “Ik kan gedeli-
bereerdworden. Ik leg ze alleen opnieuwaf om
eenhoger cijfer te behalen, dat staat een stuk
beter.”
Zo lijkt zijn verhaal op dat van een gemid-

delde student. MaarThevissen is dat allerminst.
Toende zoektocht naar een kansarme student
voor dit verhaal begon, reageerdendemeeste
studentenbegeleidersmet eenflinke dosis
argwaan. Zulke jongeren zouden te kwetsbaar
zijn, hun verhalen te delicaat.Medestudenten
zouden klaarstaan omhen een stempel ophet
hoofd te plakken. Of hun vrees terecht is?
Alleen kansarme studenten kunnendaar een
antwoord op geven. Thevissen ziet er alvast
geen graten in.
Hij volgde het tso – “daarwas ik te slimvoor,

maar ikwas te domvoor het aso” – en studeerde
afmet een specialisatie in de informatica. Toch
lag zijn interesse eerder bij andere studies. Hij

H

Als kind leerde hij door zijn vader de gevangenis kennen.
Nu staat Mike Thevissen aan de vooravond van zijn
masterdiploma in de rechten. ‘Ik ben het twintigste kleinkind
en het eerste dat een hoger diploma gaat halen. Dat zegt
genoeg, denk ik.’

REMY AMKREUTZ

‘Ik ben
slimmerdan
mijnouders
ooit zijn
geweest’

koos voormarketing aandePXL,maar haakte
na eenhalfjaar af en begon aan een studie recht-
spraktijk. Ruimvijf jaar en een lang schakel-
programma later staat Thevissennog slechts
enkele examens af van zijnmasterdiploma in de
rechten. In januari volgend jaarmaghij, als het
goed gaat, zijn getuigschrift ophalen.

Jeans en hoody
“Mijn eerste les kan ikmenog goedherinneren.
Bijna iedereen kwamvanhet aso enhad zich
bijzonder hard opgekleed. Ik kwamaan inmijn
jeans enmijn hoody. Ze hieldenniet opmet
staren. Zulke ervaringenbevestigen de stereo-
types.”Het is slechts een vande vele anekdotes
die Thevissen kan opdissen. Sommige eerder
komisch, andere behoorlijk ontluisterend. “Aan
mijn faculteit benadrukkendocenten vaak dat
ze latinisten nodig hebben. Ik kandatwel
begrijpen,maar ben ik, een tso’er die nooit enige
interesse heeft gehad in Latijn, danminder-
waardig?Als een beamer of laptopniet functio-
neert, roepen zemij erwel bij omhet te fiksen.”
Mike ziet zichzelf nietmeteen als kansarm.

Toch krijgt hij een studiebeurs enheeft hij een
verre van gemakkelijke jeugd achter de rug. Zijn
moeder, die als kinderopvangsterwerkt,maakte
alleenhetmiddelbaar af. Zijn begin dit jaar

overleden vader trok op zijn veertiende de
schoolpoorten definitief achter zich dicht. “Het
klinkt cru,maar in zekere zin ben ik slimmer
danmijn ouders ooit zijn geweest. Gemakkelijk
was dat niet. Waar andere studenten twee
werkende ouders hebben, die zelf vaakhebben
gestudeerd, kon ik bij niemand terechtmet
vragen. Ik had geenbasis, ookniet in de rest van
de familie. Mijn vader had elf broers en zussen.
Ik benhet twintigste kleinkind enhet eerste dat
eenhogeronderwijsdiplomagaat halen. Dat
zegt genoeg, denk ik.”
Hij illustreert zo een vande valkuilen van ons

onderwijs. Onderzoekna onderzoek toont aan
hoe groot de impact is van de socio-economi-
sche thuissituatie ophet studiesucces vande
kinderen. Vande bijna 140.000 jongeren die
zich tussen 2010 en 2013 inschreven voor een
studie aandehogeschool of universiteit hadden
een kleine 20.000 een laagopgeleidemoeder.
Slechts de helft vanhen legdemet succes het

eerste af, terwijl gemiddeld twee derde vande
studentenuit demidden- of hogere klasse
daarin slaagde. Jongeren die, zoalsMike, als
eerste uit het gezin naar de universiteit gaan,
hebben inHasselt zelfsmaar 39 procent kans.
Ophet tsowas informatica dan ook een vei-

lige keuze. EentjewaarmeeMikewerk zou kun-
nen vinden als hij in het hoger onderwijs zou

falen. Zijn echte passiewas rechtsgeleerdheid.
Niet omdat hij de advocatuur in clichébeelden –
snelle auto’s, Italiaansemaatpakken, veel
media-aandacht – zag,wel omdat hij er al op
jonge leeftijdmee in contact kwam. “Opmijn
tiende vielen de dagvaardingen opde deurmat.
Achteraf bekekenheeft dat een kiemgelegd.”
Hij vertelt hoe zijn ouders uit elkaar gingen toen
hij vijf jaarwas. Zijn vader zag hij aanvankelijk
nog geregeld. Hij haalde hemelke vrijdag op
aande schoolpoort en samengingen ze in het
weekendnaarRacingGenk.

Verzekeringsfraude
“Ik zei toch al datmijn pa geen oficieel beroep
had.Wel, hijwas een ex-gedetineerde. In 2001,
toen ik twaalfwas,werdhij veroordeeld voor
verzekeringsfraude. Opeens zag niemandhem
nog.Geloofme, in Limburg gaat zoiets snel
rond.Hetmiddelbaar, dat ik in Lummendoor-
liep, betekende eennieuwe start.Maar exact zes
jaar later – ik stond ophet punt omaandehoge-
school te beginnen – schondhij zijn voorwaar-
den. Hij belandde opnieuw in de gevangenis,
eerst in Tongeren, later in Hasselt.”
Zijnkoffieblijft lange tijdonaangeroerd.Mike

geeft aandat langniet iedereenuit zijnomgeving
zijn verhaal kent. “Als ik alleswil vertellen,moet
je algauweenuurtje luisteren. Langniet ieder-
eenheeft daar zin in. En ikwil danweerniet dat
iemandniethet volledigeplaatjemeekrijgt.” Zijn
verhaal lijkt opeenpleidooi voorbegrip. Elke zin,
elkmomentheeft hemtothier gebracht.Hij
keert opnieuwterug inde tijd. 2013 ishet eind-
station, zijnkot inDiepenbeekde locatie.
“Ik kwamerachter datmijn vader twee lenin-

gen inmijn naamhad afgesloten. Eentje bij
Cofidis voor 50.000 euro, een andere bij BMW.
Hijwas doodleukmet een andere twintiger
naar een dealer hier in de beurt gegaan, tekende
een contract en reednaar buitenmet eenBMW
325.Wekenlangheb ik slapeloze nachten
gehad.Gelukkig leken dehandtekeningen opde
papieren voor geenmeter op die vanmij en kon
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ik relatief snel aantonendat er sprakewas van
fraude.”
Elke euro telt. Dat beseftMike sindsdien

maar al te goed.Hijwerkt zo veelmogelijk om
zijnmoeder te sparen. ’s Zomers in de fabriek,
door het jaar in de bibliotheek en als sport-
begeleider. “Eenweekend vol dure feestjes?
Geenprobleem,maar dan is het geld voor die
maandop. Ikmoet keuzesmaken.Mijnmoeder
draaide elke cent twee keer om. Zoiets neem je
over. Veel studenten kennendewaarde van één
euroniet. Ikwel. Vroeger vond ik dat onrecht-
vaardig,maar nu ga ik ervanuit dat een toe-
komstigewerkgever er een voordeel in zal zien.
Mijn cv is goedgevuld enhet toont volgensmij

hoeveel initiatief ik heb genomen.”
Het familierecht roept. Als hij afstudeert,

hooptMike aande slag te kunnenop een advo-
catenkantoor. Niet geheel toevalligwil hij zich
specialiseren in echtscheidingen. “Ik zalwel
eerst enkele jaren stage tegen een laag loon
moeten doen.Het zal even doorbijten zijn,maar
ikwil de rest vanmijn levenniet laten afhangen
vande financiële situatie thuis. Ik ben er ook
zeker vandat ik nu sterker inmijn schoenen sta.
Het klinktmisschien arrogant,maar opmijn
vijftiende had ik al evenveelmeegemaakt als de
gemiddelde dertiger. Somsdenk ik dat ik het
liever niet had beleefd,maar het heeftmijwel
gemaakt totwie ik vandaag ben.”

nen,werktniet. Hetbevordert
degelijkekansenniet.”

Watverwachtuvoorde

toekomst?

“Ik vreesdatweblijvenzweren
bij deoudeconsensus en
terechtkomen ineenbabyloni-
sche spraakverwarring,waar-
bijweblijvendenkenover
democratiseringals een louter
financieel probleem.
“Vlaanderen is eenuitzon-

dering. Alle landenworstelen
metdezelfdeproblemen, alleen
zie jedat inNederlanden
Duitsland stappenvooruit
wordengezet dooropeenhoog
niveauhetdebat openen
kritisch te voeren.”

omzichop tewerken.
“InVlaanderenwordtde

toegang tothethogeronder-
wijs te vaak louterfinancieel
bekeken. Erwordt gewezenop
de studiebeurzenende lage
inschrijvingsgelden,maaruit
onderzoekblijkt dathet effect
hiervanopgelijkekansen laag
is.Westarenonsdaaropblind,
terwijl de taal enculturelebar-
rières veel belangrijker zijn.”

Hoekunnenwedaarmee

komafmaken?

“Financiële stimulansenwer-
ken slechtswanneer ze vol-
doendekrachtig zijn, dusdan
zou jede studiebeurzen
drastischmoetenverhogen.

Morgen aflevering 5

Interview met
minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V)
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‘Studiebeurzenmoeten drastisch omhoog’

► Thevissen

had op zijn

vijftiende

evenveel

meegemaakt

als de

gemiddelde

dertiger. ‘Ik

had het mis-

schien liever

niet beleefd,

maar het

heeft mij wel

gemaakt tot

wie ik nu

ben.’

© BOB VAN MOL

‘Opmijn tiende vielen

de dagvaardingen

op de deurmat. Achteraf

bekeken heeft dat een kiem

gelegd voormijn studiekeuze’

MIKE THEVISSEN


