Rapportage
minderheden 1999

Rapportage
minderheden 1999
Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

P.T.M. Tesser
J.G.F. Merens
C.S. van Praag

m.m.v. J. Idema

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapportage
minderheden 1999

Sinds de jaren zestig is de samenstelling van de Nederlandse bevolking ingrijpend
veranderd. De arbeidsmigranten die zich toen in ons land vestigden zijn de
voorbode gebleken van een continue migratiebeweging waarvan het einde nog niet
in zicht is. De integratie van deze immigranten verloopt stroef. Ons land is in de
afgelopen dertig jaar een post-industriële samenleving geworden die aanzienlijke
eisen aan de vaardigheden en het aanpassingsvermogen van haar leden stelt.
Tegelijkertijd is Nederland ook in sociaal-cultureel opzicht ingrijpend
gemoderniseerd. Secularisering en individualisering hebben om zich heen gegrepen
en een collectieve emancipatie van de migranten volgens een verzuilingsmodel ligt
niet meer voor de hand. Voor de vestiging van hun positie zijn de migranten
hoofdzakelijk aangewezen op hun individuele aanpassingsmogelijkheden.
Het merendeel van de eerste arbeidsmigranten was in dit opzicht onvoldoende
toegerust.
De minderhedenbevolking heeft de afgelopen decennia een snelle groei
doorgemaakt en vertoont een grotere diversiteit dan voorheen. Migranten komen
tegenwoordig uit een menigte van herkomstlanden. Bij de ons inmiddels
vertrouwde groepen van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen is een
tweede, hier geboren, generatie ontstaan die door haar deelname aan het
Nederlandse onderwijs veel beter is voorbereid op de eisen van het bestaan alhier,
maar die desondanks nog ver achterblijft bij de autochtoon Nederlandse
leeftijdgenoten.
Het opleidingsniveau van oude en nieuwe migranten, hun positie op de
arbeidsmarkt en de deelname van hun kinderen aan het onderwijs vormen de
hoofdonderwerpen van de Rapportage minderheden 1999. Daartoe zijn belangrijke
nieuwe bronnen aangeboord. De positie van de verschillende minderheidsgroepen
is steeds vergeleken met die van de autochtone meerderheid. De vergelijkingen
beslaan een reeks van jaren en zijn waar mogelijk verbijzonderd naar de
verschillende generaties.
Deze analyses worden gevolgd door een bespreking van het huidige
minderhedenbeleid van de rijksoverheid. In het verlengde daarvan zijn ook
aanbevelingen geformuleerd.
De Rapportage minderheden 1999 is de zevende in de reeks die in 1993 op verzoek
van de minister van BZK is gestart.
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VOORWOORD

Sinds de jaren zestig is de samenstelling van de Nederlandse bevolking ingrijpend
veranderd. De arbeidsmigranten die zich toen in ons land vestigden zijn de
voorbode gebleken van een migratiebeweging waarvan het einde nog niet in zicht
is. De integratie van deze nieuwkomers is geen vanzelfsprekende zaak. Een
succesvolle deelname aan de hoogontwikkelde samenleving die Nederland in de
afgelopen veertig jaar is geworden stelt aanzienlijke eisen aan het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de participanten. De organisatie van de productie en
van de samenleving in het algemeen doen met hun snelle wisselingen van technologieën en organisatievormen in veel sterkere mate dan vroeger het geval was een
beroep op door onderwijs verkregen vaardigheden van werkenden en burgers.
Tegelijkertijd is Nederland ook in sociaal-cultureel opzicht ingrijpend gemoderniseerd. De individualisering heeft om zich heen gegrepen en een integratie van de
migranten door groepsgewijze emancipatie volgens het voorheen dominante
verzuilingsmodel behoort niet langer tot de mogelijkheden.
Het merendeel van de eerste arbeidsmigranten was onvoldoende toegerust om de
snelle verandering van de Nederlandse samenleving te kunnen bijbenen. Ze raakten
op een zijspoor en hun integratie kwam niet van de grond. De migranten werden
minderheden.
De minderhedenbevolking heeft de afgelopen decennia een snelle groei doorgemaakt en is diverser van samenstelling geworden. In sommige wijken en stadsdelen
vormen de minderheden inmiddels een meerderheid van de bevolking. Een tweede,
hier geboren, generatie dient zich aan en nieuwe migrantengroepen proberen zich
een plaats te verwerven. De inpassing van deze nieuwe minderheidsgroeperingen
begint urgent te worden. De overheid wil de integratie van de minderheden
bevorderen, creëert daartoe voorzieningen en neemt belemmeringen weg. Voor een
effectieve uitvoering van dit integratiebeleid is het nodig dat er een duidelijk zicht
bestaat op de positie van de minderheden, op de factoren die daarop van invloed
zijn en op de effectiviteit van genomen maatregelen en beleidsvoornemens. De
jaarlijkse minderhedenrapportages van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben
tot doel het parlement en ieder die bij dit beleid is betrokken hierover te informeren. Deze rapportage beschrijft en analyseert de ontwikkeling van de minderhedenbevolking en de positie van de minderheden op de kernterreinen van het integratiebeleid: onderwijs en arbeid. In het verlengde daarvan wordt het overheidsbeleid
doorgelicht en waar mogelijk worden suggesties gedaan tot verbetering van het
beleid.
De Rapportage minderheden 1999 is de zevende in de reeks die in 1993 op verzoek
van de minister van BZK is gestart. Het is tevens de laatste rapportage in de
huidige vorm. De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid wil met ingang
van het parlementaire jaar 2000/2001 de Kamer volgens een nieuw systeem van
7

informatievoorziening op de hoogte houden van de vorderingen van het integratiebeleid. De functies van beschrijving van de positie van de minderheden en doorlichting van het beleid worden in dit nieuwe systeem gescheiden. Er komen alternerende tweejaarlijkse rapportages: een integratiemonitor en een beleidseffectenrapportage. Het SCP hoopt in deze nieuwe opzet de bestudering van de minderheden en het integratiebeleid te kunnen voortzetten.

Prof. dr. Paul Schnabel
directeur SCP
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1 INLEIDING

1.1 Inleiding
Na dertig jaar migratie vormen de etnische minderheden een niet meer uit de
Nederlandse samenleving weg te denken groepering. De Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders die zich in de jaren zestig hier hebben gevestigd, behoren thans tot de
ouderenbevolking. Hun kinderen houden de migratie gaande door huwelijken met
partners uit het herkomstland. De Surinaamse bevolking in Nederland is nu groter
dan die in het herkomstland, maar de hier opgegroeide kinderen van de Surinamers
mengen zich steeds meer met de autochtone bevolking. De migratie van en naar de
Antillen lijkt een blijvend onderdeel te zijn geworden van de "buitenlandse"
migratie. De migratiebeweging uit de jaren zestig en zeventig is eind jaren tachtig
overgegaan in een nieuwe migratiestroom, die van de asielmigratie. Beide
bewegingen hebben met elkaar gemeen dat ze personen naar Nederland voeren uit
landen die sociaal-economisch en cultureel ver afstaan van de West-Europese
gemeenschap waarvan ons land deel uitmaakt.
Het begrip 'etnische minderheden' is onlosmakelijk verbonden met deze migratiebewegingen. Met de term 'etnische minderheden' worden in het wetenschappelijke
spraakgebruik etnische groepen aangeduid waarvan de leden hun identiteit primair
ontlenen aan het behoren tot de desbetreffende groepering. Voorts behoort het tot
de omschrijving dat de leden van minderheidsgroeperingen, voor het merendeel en
van generatie op generatie, een lage maatschappelijke positie innemen en mede als
gevolg van hun kleine aantal weinig of geen politiek invloed kunnen doen gelden
(Van Amersfoort 1974; Penninx 1988). In het overheidsbeleid worden andere
definities gehanteerd. Deze zijn voor een deel gebaseerd op het geboorteland van
personen en hun ouders, voor een ander deel hebben ze te maken met de reden van
vestiging in Nederland.
Als gevolg van de economische crisis van de jaren tachtig is een groot deel van de
arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig, die toen bezig waren hun gezinshereniging te voltooien, buiten het arbeidsproces komen te staan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) signaleerde vervolgens in 1989
marginaliseringstendensen onder deze groeperingen (WRR 1989). De vroegere
arbeidsmigranten dreigden minderheden te worden en op de overheid werd een
appel gedaan de verdere marginalisering van deze minderheden tegen te gaan.
Door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd een minderhedenbeleid in de
steigers gezet. De doelgroepen van dit beleid zijn personen uit de landen waaruit de
voormalige gastarbeiders afkomstig zijn, voorts personen uit voormalige overzeese
gebiedsdelen Suriname en de Antillen, vervolgens vluchtelingen en asielzoekers
afhankelijk van hun status, en ten slotte ook woonwagenbewoners en zigeuners. Bij
de totstandkoming van het minderhedenbeleid heeft de positie van de Molukkers
een belangrijke rol gespeeld (Van Doorn 1995) en ook zij behoren tot de doel9

groepen van het minderhedenbeleid. Woonwagenbewoners en zigeuners blijven
hier overigens buiten beschouwing.
In de loop van de jaren negentig werd de integratie van de minderheden steeds
explicieter de centrale doelstelling van het beleid. Het minderhedenbeleid werd
omgedoopt tot integratiebeleid. Wat de overheid met dit beleid wil, is in de nota
Integratiebeleid 1999-2002 onlangs opnieuw uiteen gezet (TK 1998/1999a). Het
kabinet is van oordeel dat er "een nieuw elan nodig is om de burgers behorend tot
de zogeheten 'oudere' en 'nieuwere' minderheidsgroepen hun talenten te laten
ontplooien" (TK 1998/1999a: 3). Werk, onderwijs en een ongedwongen omgang
van burgers met elkaar worden aangeduid als de speerpunten van dit beleid. De
nota bevat actieprogramma's die op deze terreinen verbetering van de positie van de
minderheden moeten bewerkstelligen.
Ter onderbouwing van het integratiebeleid en om zicht te krijgen op de resultaten
ervan is aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd jaarlijks te
rapporteren over de positie van de minderheden en deze in verband te brengen met
het gevoerde beleid. De voorliggende Rapportage minderheden 1999, de zevende in
een reeks die in 1993 is gestart, concentreert zich op die aspecten van het
minderhedenbestaan die doorslaggevend zijn voor de positie van minderheden in
de Nederlandse samenleving, te weten onderwijs en arbeid. Zoals te doen
gebruikelijk beschrijft en analyseert de rapportage niet alleen de positie van
personen uit de doelgroepen op deze maatschappelijke terreinen, maar ook het
beleid zelf. Waar mogelijk worden relaties gelegd tussen de ontwikkeling van de
positie van de minderheden en het gevoerde beleid.
In deze rapportage ligt het accent op de actuele positie van de minderheden en op
de factoren die daarvoor van belang zijn. De ontwikkeling van de positie van de
minderheden in de loop van de tijd is onderwerp van een afzonderlijke trendstudie
die gelijktijdig met deze rapportage is uitgevoerd door het Instituut voor
Sociologisch en Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit (ISEO)
(Veenman 1999). Teneinde toch ook in deze rapportage de actuele positie van de
minderheden enigszins in een tijdsperspectief te kunnen plaatsen, worden over
beschrijvende kerncijfers wel vergelijkingen in de tijd gepresenteerd. Voor de
analyse van trends en de daarmee verbonden verwachtingen voor de toekomst
wordt echter verwezen naar de ISEO-studie.
1.2 De onderwerpen
De positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving wordt in hoge mate
bepaald door hun opleidingsniveau en hun positie op de arbeidsmarkt. Opleiding en
arbeid bieden mogelijkheden tot verwerving van maatschappelijke erkenning en
aanzien. Ze worden daarom vaak aangeduid als positiebepalende of positionele
kenmerken. De twee hebben onderling ook weer een middel-doelverhouding. Dat
komt doordat het aanzien en de opbrengst van beroepen in belangrijke mate
afhangen van het opleidingsniveau dat ervoor is vereist. Ook de kans op werk op
zichzelf is tot op zekere hoogte afhankelijk van het opleidingsniveau. Wanneer het
10

aanbod aan werkenden groter is dan de vraag, gebeurt het dat personen concurreren
om banen onder hun opleidingsniveau. Voor de laagst opgeleiden is er dan geen
plaats meer, zij worden van de arbeidsmarkt verdrongen door hoger opgeleiden.
Maar ook bij een krappere arbeidsmarkt bestaat de kans dat zeer laagopgeleiden
gepasseerd worden. In de tegenwoordige arbeidsorganisaties worden communicatieve vaardigheden ook op de laagste functieniveaus in de meeste gevallen onontbeerlijk geacht voor een vlotte voortgang van de productieprocessen. Dit heeft
onder meer tot gevolg dat ook op dit niveau van potentiële werknemers meestal
wordt geëist dat zij de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen.
.
Opleiding is ook op andere maatschappelijke terreinen dan de arbeidsmarkt van
invloed op gedragingen van personen en op hun kansen. Hoger opgeleiden hebben
meer profijt van recreatieve en culturele voorzieningen en nemen meer deel aan het
maatschappelijke en politieke leven. Voor ouderen is speciaal van belang dat hoger
opgeleiden over het algemeen gezonder zijn dan lager opgeleiden, dat zij langer
zelfstandig kunnen functioneren en een hogere leeftijdsverwachting hebben.
Bij het beschouwen van het opleidingsniveau van personen uit de minderheden
gaat de aandacht als vanzelf uit naar de loopbanen en de prestaties van jongeren uit
de minderheden die in Nederland deelnemen aan onderwijs. De resultaten die
jongeren uit de minderheden in het Nederlandse onderwijs behalen zijn in belangrijke mate bepalend voor de verdere ontwikkeling van de positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving. Het opleidingsniveau van de minderheden,
de onderwijsloopbanen van hun kinderen, de positie op de arbeidsmarkt en de
situatie van de werkenden vormen de hoofdonderwerpen van deze Rapportage
minderheden 1999.
De behandeling van onderwerpen die te maken hebben met de maatschappelijke
positie van de minderheden wordt in de rapportage voorafgegaan door een demografische beschrijving. De demografie is in meer dan één opzicht relevant voor de
positie van de minderheden. In de eerste plaats is de loutere omvang van de minderheidsgroeperingen in belangrijke mate bepalend voor hun zichtbare aanwezigheid in de samenleving. Die omvang is afhankelijk van demografische verschijnselen als migratie, vruchtbaarheid en sterfte. In de tweede plaats hangen veel
aspecten van de maatschappelijke positie van personen samen met demografische
kenmerken als leeftijd en de aard van het huishouden waar men deel van uitmaakt.
In de derde plaats wordt het beeld van de minderheden in de Nederlandse samenleving sterk gekleurd door hun ongelijke spreiding over delen van het land, hetgeen
ook een demografisch gegeven is. Deze korte opsomming, die nog aanzienlijk valt
uit te breiden, maakt duidelijk dat de demografie zowel in directe als in indirecte
zin onmisbaar is voor een adequate analyse van de positie van de minderheden.
1.3 Opbouw van de rapportage
De hiervoor genoemde onderwerpen bepalen de opbouw van deze rapportage. Er
zijn drie delen die tezamen 8 hoofdstukken omvatten. De drie delen worden
omsloten door dit inleidende hoofdstuk en door een samenvatting aan het slot.
11

Deel 1 van de rapportage heeft als titel De Minderhedenbevolking en bestaat uit
één hoofdstuk. Het is een demografische verhandeling over de omvang van de
minderheidsgroeperingen en over hun geleding naar verschillende kenmerken. In
het hoofdstuk wordt ook ingegaan op kwesties die te maken hebben met de definitie
van minderheidsgroeperingen. Uiteenlopende definities kunnen namelijk resulteren
in grote verschillen in aantallen en leiden tot uiteenlopende resultaten bij een
beschrijving van de positie van de minderheden.
Een groot deel van het demografische hoofdstuk bestaat uit een analyse van de
samenstelling van minderheidsgroeperingen naar geslacht, leeftijd, geboortelandgeneratie, migratiehistorie en ruimtelijke spreiding. Voor de omvang en de aard
van de minderhedenbevolking is de migratie een factor die in de afgelopen tien jaar
weer sterk in betekenis is toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de asielmigratie. Daarom is er in hoofdstuk 2 speciale aandacht voor dit aspect van de
ontwikkeling van de minderhedenbevolking.
Deel 2 gaat over opleiding, beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs. Het
bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 3 beschrijft en analyseert het opleidingsniveau van de minderheden en behandelt gegevens over de beheersing van de
Nederlandse taal. In de beschrijving van het opleidingsniveau wordt gekeken naar
verschillen tussen herkomstgroeperingen en leeftijdscategorieën. Vanzelfsprekend
worden ook verschillen naar geslacht in de beschouwing betrokken. Bij de analyse
van verschillen in opleidingsniveau binnen en tussen minderheidsgroeperingen is
er onder meer aandacht voor de mogelijke invloed van de migratiehistorie en van
het land waar de opleiding is gevolgd. Voorts wordt het opleidingsniveau van
personen uit de minderheden ook in verband gebracht met het opleidingsniveau
van hun ouders.
Hoofdstuk 3 bevat ook onderdelen over de mate waarin personen uit de minderheden de Nederlandse taal beheersen. Vanuit verschillende bronnen is getracht een
beeld te krijgen van dit voor het functioneren in Nederlandse samenleving zo
belangrijke element van de culturele toerusting van personen uit de minderheden.
De analyses zijn erop gericht verschillen in beheersing van het Nederlands te
binden aan relevante factoren.
Deel 2 van de rapportage onderzoekt vervolgens hoe het leerlingen uit de minderheden in het primair onderwijs vergaat. Daarbij is het uitgangspunt dat het voor
een goed begrip van de onderwijsresultaten van deze leerlingen nodig is hun hele
schoolloopbaan in beschouwing te nemen. Dat gebeurt in dit deel van de rapportage
in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 4 gaat over het primair onderwijs, hoofdstuk 5
behandelt de resultaten in het vervolgonderwijs.
De basis van de schoolloopbaan ligt in het primair onderwijs. Wat leerlingen hier
opsteken en hoe ze hier worden gevormd is voor een groot deel bepalend voor hun
verdere gang door het onderwijs. Hoofdstuk 4 beschrijft en analyseert de cognitieve
vaardigheden van leerlingen uit de minderheden bij aanvang van het basisonderwijs, de prestaties in de loop van het basisonderwijs, het gerealiseerde eindniveau
en de adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs. Het
hoofdstuk bevat ook onderdelen over de deelname van leerlingen uit de minderheden aan het speciaal onderwijs en over de resultaten die zij daar behalen.
12

Hoofdstuk 5 pakt de keten van schoolloopbaangebeurtenissen weer op bij de keuze
van het eerste schooltype in het voortgezet onderwijs. Van daaruit wordt het
vervolg van de onderwijsloopbanen van leerlingen uit de minderheden in en na het
voorgezet onderwijs beschreven. Het hoofdstuk presenteert gegevens over de onderwijspositie van de leerlingen op relevante momenten in hun gang door het voortgezet onderwijs en over de prestaties die zij leveren. Er is speciale aandacht voor
vertraging in de schoolloopbaan en voor voortijdig schoolverlaten. Het eindexamen
en de resultaten die leerlingen uit de minderheden daarbij behalen vormt een
afzonderlijk onderwerp van hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 5 behandelt niet alleen de loopbanen van de leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs, maar probeert ook een beeld te geven van hun
positie in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het hoofdstuk wordt
vervolgens afgesloten met een onderdeel over de deelname van volwassenen uit de
minderheden aan vormen van educatie.
Het laatste hoofdstuk van deel 2, hoofdstuk 6, behandeld de mogelijkheden die er
zijn om de achterstand van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs die in de
voorgaande hoofdstukken is gedocumenteerd te verminderen door middel van
beleidsinterventies. Het hoofdstuk begint met een bespreking van mogelijke verklaringen van de achterstandspositie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs. Vervolgens geeft het een overzicht van de belangrijkste initiatieven die in de
onderwijspraktijk zijn ondernomen om die positie te verbeteren. Het hoofdonderwerp van hoofdstuk 5 is echter het beleid van de rijksoverheid. De analyse van het
onderwijsbeleid concentreert zich op de vraag in hoeverre het overheidsbeleid
adequaat is in het licht van de beschreven positie van de leerlingen uit de minderheden, de aangedragen verklaringen en de gesignaleerde aangrijpingspunten voor
verandering. De leidende vraag daarbij is de volgende: is het te verwachten dat het
beleid, zoals het nu wordt gevoerd, resulteert in een aanpak die de meeste kansen
biedt op verbetering van de onderwijsresultaten van leerlingen uit de minderheden?
Voorzover dit niet het geval is, worden suggesties gedaan voor optimalisering van
het beleid.
De behandeling van de arbeidspositie van de minderheden is het onderwerp van
deel 3 van de rapportage. Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 7
beschrijft de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt vanuit
drie invalshoeken: de deelname aan de arbeidsmarkt, werkloosheid onder de
arbeidsmarktdeelnemers en de netto-arbeidsparticipatie in onderscheiden minderheidsgroeperingen. De positie van de minderheden op de verschillende arbeidsmarktaspecten wordt in verband gebracht met relevante kenmerken als herkomstgroepering, geslacht en leeftijd.
Opleiding krijgt in de arbeidshoofdstukken vanzelfsprekend ook een plaats, en wel
als verklarende factor voor verschillen in arbeidsmarktdeelname en werkloosheidsrisico's. Bij de verklaring van die verschillen worden ook de migratiehistorie en
mate van sociale integratie in de Nederlandse samenleving betrokken.
Voor de beschouwing van de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt is het
tijdsperspectief zo mogelijk nog relevanter voor het geven van reliëf aan de
beschrijvende gegevens dan voor hun positie in het onderwijs. Daarom wordt de
ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie in de tijd in hoofdstuk 7 veelvuldig in de
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beschrijving betrokken. Dit laat onverlet dat lezers die speciaal zijn geïnteresseerd
in de analyse van trends in de arbeidsmarktpositie van de minderheden er goed aan
doen de ISEO-studie te raadplegen waarnaar in de aanvang van dit hoofdstuk is
verwezen.
Hoofdstuk 7 geeft informatie over de kansen van minderheden op de arbeidsmarkt,
maar zegt niets over hun werksituatie. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 8. Het
hoofdstuk beschrijft kenmerken van het werk en de werksituatie van personen uit
de minderheden. Het belicht aspecten als het niveau van het werk, de inhoud ervan,
de aard van het arbeidscontract en de aansluiting tussen het werk en de gevolgde
opleiding naar inhoud en niveau.
Het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidspositie van de minderheden krijgt
een plaats in hoofdstuk 9. Het beleid wordt daar behandeld in de context van verklaringen van verschillen in de arbeidsmarktpositie van minderheden ten opzichte
van autochtonen en van activiteiten die door betrokken instellingen worden ondernomen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van de minderheden. Ook hier is
de vraag in hoeverre dit beleid de beste kansen biedt op verbetering van de positie
van de minderheden en op welke punten optimalisering mogelijk is.
In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste bevindingen nog een keer samengevat en
van commentaar voorzien. Het slothoofdstuk biedt geen nieuwe informatie, het is
een dienstverlening aan de haastige lezer die snel kennis wil nemen van de belangrijkste bevindingen en conclusies en die niet in de gelegenheid is de uitvoerige
beschrijvingen en analyses op de voet te volgen.
1.4 Werkwijze en bronnen
De beschrijving van de positie van de minderheden in deze rapportage vindt plaats
aan de hand van de voor het terrein meest relevante indicatoren. In de beschrijving
wordt onderscheid gemaakt naar herkomstgroepering, geslacht en leeftijd. Voor
personen jonger dan 30 jaar is ook het onderscheid naar geboortelandgeneratie
relevant. De belangrijkste herkomstgroeperingen die worden onderscheiden zijn:
Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Zuid-Europeanen en vluchtelingen/
verblijfsgerechtigde asielzoekers. De posities van de genoemde minderheidsgroeperingen worden steeds vergeleken met die van de autochtone bevolking.
Gebruikmakend van de beschikbaarheid van een groot aantal nieuwe databronnen
zijn de beschrijvingen en analyses van de onderwijs- en arbeidspositie van de
minderheden voor het overgrote deel gebaseerd op eigen bewerkingen van primaire
databestanden. De meest gebruikte bestanden zijn de volgende.
- De survey Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen van 1998
(SPVA'98).
- Verschillende afleveringen van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het
CBS.
- Het databestand van de onderzoeken naar de schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen in het primair onderwijs in het schooljaar 1996/'97, het
zogeheten Prima-bestand (Prima'96/'97). Dit bestand is opgezet door het
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Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen van de Nijmeegse KUN en
het SCO-Kohnstamm-instituut van de Universiteit van Amsterdam.
- Het VOCL-cohort (Voorgezet onderwijs cohort leerlingen) van het CBS met
gegevens over de schoolloopbanen van leerlingen die in 1993 zijn begonnen
met voortgezet onderwijs (VOCL'93).
De bestanden worden hier kort gekarakteriseerd. Gedetailleerde cijfermatige
informatie over de bestanden is te vinden in bijlage A.
SPVA'98
Eind december 1998 is de nieuwste versie van de SPVA beschikbaar gekomen voor
analyse. Deze vierde aflevering van de SPVA is een gezamenlijke productie van
ISEO en SCP. De survey is, net zoals de voorgaande afleveringen, gehouden onder
de vier grootste minderheidsgroeperingen- Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen - en onder een vergelijkingsgroep van autochtonen. Het databestand
bevat actuele gegevens over elk van de onderdelen die in deze rapportage worden
behandeld. Het bestand is niet alleen bij uitstek geschikt voor een actuele descriptie,
maar biedt ook, meer dan de eerdere versies, mogelijkheden te differentiëren naar
subgroepen. De grotere differentiatiemogelijkheden zijn het gevolg van een
aanzienlijke uitbreiding van de steekproef. Subgroepen die in voorgaande SPVAafleveringen te klein waren om verantwoorde uitspraken toe te laten, zijn nu in
groteren getale vertegenwoordigd.
Door toevoeging aan de vragenlijst van nieuwe variabelen zijn ook de mogelijkheden tot analyse van verklaringen van verschijnselen in de SPVA'98 vergroot.
Meer in het bijzonder geldt dit voor migratiehistorie en de mate van sociale
integratie van de hoofden van huishoudens in de Nederlandse samenleving. Deze
factoren zijn betrokken bij elk van deelaspecten van de positie van de minderheden
die in de rapportage worden behandeld.
Hoe rijk aan nieuwe gegevens de SPVA'98 ook is, het bestand heeft vanzelfsprekend ook beperkingen. In de eerste plaats bevat het geen gegevens over ZuidEuropeanen en vluchtelingen/asielzoekers. In de tweede plaats ontbreekt in het
bestand informatie over schoolprestaties in het basisonderwijs. Ook de ontwikkeling van de omvang van de minderhedenbevolking en van de migratie kunnen met
de SPVA niet worden beschreven. Voor aanvullende informatie over één en ander
is geput uit de andere hiervoor genoemde bronnen. Actuele demografische
gegevens over de minderheden volgens uiteenlopende definities zijn verkregen bij
de afdeling bevolkingsstatistieken van het CBS.
EBB
Voor gegevens over de maatschappelijke positie van Zuid-Europeanen en vluchtelingen/asielzoekers is geput uit verschillende afleveringen van de EBB. De EBB
bevat gegevens over het geboorteland, het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie van personen. Vluchtelingen en asielzoekers zijn als zodanig in de EBB niet
te onderscheiden. Zij komen echter allen uit niet-geïndustrialiseerde landen en het
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grootste deel van de hier verblijvende personen uit deze landen is vluchteling of
asielzoeker. Met de gegevens uit de EBB over personen uit niet-geïndustrialiseerde
landen is tot op zekere hoogte een beeld te geven van de maatschappelijke positie
van vluchtelingen/asielzoekers in termen van opleiding en positie op de arbeidsmarkt. Het beeld is beperkt, doordat asielzoekers die in de opvangcentra verblijven
niet in de EBB voorkomen. Ook zijn er personen uit niet-geïndustrialiseerde landen
die op andere titel dan een asielverzoek hier verblijven, bijvoorbeeld als zelfstandig
ondernemer, als zeer hooggesalarieerde werknemer of als student.
Prima-onderzoek
Voor gegevens over de schoolprestaties van leerlingen uit de minderheden kan
gebruik worden gemaakt van het zogeheten Prima-onderzoek. Dit onderzoek biedt
mogelijkheden tot beschrijving en verklaring van de schoolprestaties van leerlingen
naar herkomst in groep 2, 4, 6 en 8 in het basisonderwijs. Het Prima-bestand bevat
ook een groot aantal variabelen dat relevant is voor de verklaring van prestatieverschillen: meting van de intelligentie van leerlingen, kenmerken van de ouders van
leerlingen en gegevens over de scholen die leerlingen bezoeken. Het Prima-bestand
dat voor deze rapportage is gebruikt, betreft het schooljaar 1996/'97.
CBS-cohortonderzoeken
Voor de analyse van de schoolkeuzen en schoolloopbanen van leerlingen uit de
minderheden in het voortgezet onderwijs zijn bewerkingen uitgevoerd op het meest
recente CBS-cohortonderzoek, het VOCL'93. Het bestand bevat gegevens over
leerlingen die in 1993 zijn begonnen met voortgezet onderwijs. Voor de analyses
waren de gegevens beschikbaar tot en met het schooljaar 1997/'98. De gegevens
betreffen de jaarlijkse positie van de leerlingen in het onderwijs. Verder bevat het
bestand onder meer gegevens over de prestaties bij aanvang van het voortgezet
onderwijs en over de prestaties in het derde jaar na de start van het cohort.
Elders gerapporteerd onderzoek
Als gevolg van de beschikbaarheid van veel nieuwe primaire databronnen zullen
eigen analyses van gegevens in deze Rapportage minderheden 1999 de boventoon
voeren. Toch zal door anderen gerapporteerd onderzoek niet geheel buiten beschouwing blijven. Dit geldt meer in het bijzonder voor die typen onderzoek die zijn
gericht op de evaluatie van specifieke overheidsmaatregelen, zoals de inburgering
van nieuwkomers, de uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname van allochtonen/wet Samen en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid.
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DEEL 1
DE MINDERHEDENBEVOLKING
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2 DEMOGRAFIE

2.1 Inleiding
In het voetspoor van de Zuid-Europese gastarbeiders hebben zich in de jaren zestig
en zeventig Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten gevestigd. Het ging daarbij
grotendeels om gehuwde mannen die hun gezin in het land van herkomst achterlieten. Voor een deel keerden deze mannen terug, voor een ander deel bleven zij in
Nederland en lieten hun gezin overkomen. In het kielzog van de arbeidsmigratie
vond dus gezinshereniging in Nederland plaats. De in het kader van de gezinshereniging geïmmigreerde kinderen hebben voor een deel zelf weer nieuwe
huishoudens gevormd. Hun partners kwamen vaak uit het land van herkomst,
waardoor een nieuw soort immigratie ontstond die wordt aangeduid als
'gezinsvormende migratie'.
Bij de Zuid-Europese voorgangers van de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten is deze fasering van de migratie veel minder uitgesproken. De eerstgenoemde
arbeidsmigranten zijn voor een veel groter deel teruggekeerd naar hun herkomstland en degenen die bleven vormden vaak een huishouden met een Nederlandse
partner.
De migratie van de Surinamers vertoont weer een ander patroon. De oorspronkelijke migranten die in de jaren zestig naar Nederland kwamen, waren overwegend
goed opgeleide individuen die in Nederland wilden studeren of werk wilden vinden
in de administratieve en verzorgende sector. Later veranderde dat en omvatte de
migratie juist de lager opgeleiden. De Surinamers migreerden, veel meer dan de
Turken en Marokkanen, in gezinsverband. Bij de nakomelingen van de Surinaamse
migranten is de neiging om de partner in het herkomstland te zoeken veel geringer
dan bij de Turken en Marokkanen. Velen vinden een autochtone partner. Op de
Surinamers is de voor Turken en Marokkanen karakteristieke fasering van de
migratie dan ook niet van toepassing. De migratie van deze groep stond eerder in
het teken van de wording van de Surinaamse onafhankelijkheid en de gebeurtenissen daaromheen.
Er waren evenwel ook punten van overeenkomst tussen de migratiestromen uit de
verschillende landen. Het ging vaak om migranten in de leeftijdsklasse 20-35 jaar
en hun eventuele kinderen. De grote vestigingsgolven traden bovendien op in de
periode vóór 1981, toen de economische crisis Nederland in haar greep kreeg en
enkele belangrijke beperkingen in het toelatingsbeleid werden doorgevoerd. Door
deze punten van overeenkomst vertoont de leeftijdsopbouw van de drie grootste
migrantengroeperingen gemeenschappelijke trekken. De gemiddelde leeftijd ligt
veel lager dan die van de autochtone bevolking en ouderen zijn, zelfs nu na zo veel
jaar, nog steeds zeldzaam. Voorts is er in elk van de groepen een tweede generatie
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van kinderen die nog in het herkomstland zijn geboren, maar die wel deels in
Nederland zijn opgegroeid en die beter zouden kunnen worden aangeduid als
tussengeneratie. In paragraaf 2.4, waarin wordt ingegaan op de demografische
samenstelling van de huidige minderhedenbevolking, wordt een migrantentypologie geïntroduceerd die met het bestaan van een dergelijke tussengeneratie
rekening houdt.
De Antillianen onderscheiden zich van de al genoemde groepen vooral hierin dat
de primaire migratie bij hen steeds is doorgegaan. Dit is een gevolg van het feit dat
de Antillianen de Nederlandse nationaliteit hebben en daardoor nauwelijks onderhevig zijn aan toelatingsbeperkingen. Net als bij Surinamers kwamen Antillianen
aanvankelijk vooral om studieredenen naar Nederland. Later werd de groep van de
Antilliaanse migranten veel diverser. De laatste jaren heeft de ongunstige ontwikkeling van de Antilliaanse economie geleid tot een toenemende migratie van slecht
opgeleide jongeren en jongvolwassenen die menen dat hun perspectieven in
Nederland gunstiger zijn dan in het eigen land.
Het grootste deel van de recente migratie is asielmigratie. Deze bestaat tot dusver
voornamelijk uit primaire migranten die alleen of met hun gezin komen.
Vluchtelingen en asielgerechtigden hebben recht op gezinshereniging en het is te
verwachten dat zij dit recht in Nederland ook effectueren.
Deze demografische schets van de etnische minderheden in Nederland vangt aan
met een korte uiteenzetting van de groei van de minderhedenbevolking in de laatste
decennia (§ 2.2), waarbij de aandacht vooral op de immigratie is gericht. In paragraaf 2.3 worden de huidige aantallen allochtonen en leden van etnische minderheden bepaald. Aangezien achter deze begrippen nogal complexe constructies
schuilgaan, wordt in extenso op de kwestie van definities ingegaan. In paragraaf 2.4 wordt de samenstelling van de etnische-minderheidsbevolking nader
geanalyseerd. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan leeftijdsstructuur,
verdeling naar migratiegeneraties en huishoudenssamenstelling. De ruimtelijke
spreiding van de minderheden is onderwerp van paragraaf 2.5. In paragraaf 2.6
wordt kort ingegaan op het voor de demografie meest relevante beleid, in het
bijzonder het asielbeleid. In paragraaf 2.7 volgt een conclusie bij het hoofdstuk.
De volgorde van deze onderwerpen, waarbij statistische mutaties (migratie,
natuurlijke aanwas) voorafgaan aan de standsstatistieken (huidig aantal en
spreiding van de minderheden) en waarbij de definitiekwestie pas in paragraaf 2.3
aan de orde komt, lijkt misschien onlogisch. Voor deze opzet is echter gekozen
omdat de gegevens nu eens betrekking hebben op allochtonen in brede zin, dan
weer op de etnische minderheden als doelgroepen van beleid en vervolgens weer op
de vier voornaamste doelgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen) in het bijzonder. De compositie van het hoofdstuk is mede ingegeven
door het type data dat per onderwerp beschikbaar was.

20

2.2 Groei door buitenlandse migratie en geboorteoverschot
Migratie
De figuren 2.1 tot en met 2.4 bieden een aantal kerngegevens rond het thema
'buitenlandse migratie'.
Sinds jaar en dag kent Nederland een groot vestigingsoverschot (figuur 2.1). Dit
vestigingsoverschot komt sinds 1976 geheel voor rekening van vreemdelingen
(figuur 2.2). Voor Nederlanders was vrijwel doorlopend sprake van een negatief
saldo. De immigratie, en daarmee het vestigingsoverschot, vertoonde pieken in de
jaren 1975 (immigratie van rijksgenoten met de Nederlandse nationaliteit uit
Suriname), 1979-1981 (gezinshereniging van Turken en Marokkanen en nogmaals
een kleinere golf uit Suriname), 1988-1994 (asielmigratie) en 1997-1998 (eveneens
asielmigratie). Als decennium voor de immigratie zijn de jaren negentig thans
reeds ongeëvenaard.
Figuur 2.1 Immigratie en emigratie, 1975-1998 (x 1.000)
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Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking

Het vestigingsoverschot zou overigens geflatteerd kunnen zijn, doordat geen
rekening wordt gehouden met de zogenoemde administratieve correcties in de
gemeentelijke basisadministratie. Vestiging en vertrek worden vaak niet gemeld bij
de gemeente. Pas bij controle achteraf blijken bepaalde personen in de basisadministratie te ontbreken of juist daarin nog niet te zijn opgenomen. Per saldo blijkt er
sprake te zijn van een administratief vertrekoverschot. Het is niet bekend of de
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administratief afgevloeide vreemdelingen Nederland ook feitelijk hebben verlaten.
Het is vrijwel zeker dat ettelijke tienduizenden hier illegaal verblijven. Het aantal
in de vier grootste steden verblijvende illegalen werd in 1995 geschat op 40.000
ofwel op 7% van de legaal aldaar verblijvende vreemdelingen uit de niet geïndustrialiseerde wereld (Van der Leun et al. 1998: 73, 74); de illegalen uit OostEuropa en West-Europa daarbij buiten beschouwing gelaten. De schatting is
gedateerd doordat zich sinds 1995 bij de reeds aanwezige illegale vreemdelingen
grote aantallen asielzoekers moeten hebben gevoegd die administratief zijn
verwijderd zonder dat zij Nederland in feite hebben verlaten. Los daarvan was de
schatting toch al laag doordat zij gericht was op illegalen die zich door hun gedrag
blootstellen aan aanhouding door de politie, zoals de auteurs zelf melden
(Van der Leun et al. 1998: 74)
Figuur 2.2 Saldi van de buitenlandse migratie, Nederlanders en vreemdelingen, alsmede voor administratieve
correcties gecorrigeerd saldo vreemdelingen, 1975-1998 (x 1.000)
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In de jaren zeventig en tachtig werd het vestigingsoverschot dus vooral gevoed door
de vier 'klassieke' minderheden, dat wil zeggen de Turken, de Marokkanen, de
Surinamers en de Antillianen, en sindsdien door de asielzoekers uit diverse landen
van de Derde Wereld en Oost-Europa (figuur 2.3). Dat waren er in 1998 reeds
45.000 en in 1999 vermoedelijk meer dan 50.000. Asielzoekers zijn overigens nog
niet meteen immigranten. Velen worden afgewezen.
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Als de trend in de asielmigratie uit de periode 1985-1998 zich zou voortzetten, zou
het aantal asielzoekers in het jaar 2010 zijn opgelopen tot een niveau van 82.000
per jaar. Het CBS gaat er in zijn jongste bevolkingsprognose vooralsnog niet van
uit dat een dergelijke ontwikkeling plaatsvindt. Het constateert dat de piek in de
asielaanvragen in de jaren 1994-1995 gevolgd werd door een dal en verwacht dat
een dergelijk dal ook zal volgen op de piek die thans in de jaren 1997-1999
waarneembaar is. Op de lange termijn houdt het CBS daarom rekening met een
aantal asielaanvragen van omstreeks 40.000 per jaar, resulterend in een aantal
vestigingen van omstreeks 30.000 (inclusief volgmigranten). Deze gedachtegang
wordt niet alleen statistisch, maar ook inhoudelijk geadstrueerd. Een grote
toestroom van ongenode immigranten roept weerstand op bij beleid en bevolking en
geeft aanleiding tot beperkingen bij de toelating (De Beer 1999: 8-13). Inderdaad
zijn in de jaren negentig tal van maatregelen uitgevaardigd die vestiging van
asielzoekers in Nederland bemoeilijken en minder aantrekkelijk maken. Daarover
meer in paragraaf 2.6.
Figuur 2.3 Vestigingsoverschot etnische minderheden naar herkomstland, 1985-1997
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Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking

Geboorte en sterfte
In 1997 werden in Nederland 32.000 kinderen geboren uit een in het buitenland
geboren moeder. Dit aantal komt overeen met 17% van alle geboorten. Bijna 10%
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van de betrokken moeders was afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname of de
Antillen en nog eens ruim 4% uit overige landen van de Derde Wereld
(Alders 1999). Een niet onaanzienlijk en bovendien stijgend deel van de geboorten
in Nederland komt dus voor rekening van de etnische minderheden. Het aantal
vruchtbare vrouwen uit deze groepen stijgt en de vruchtbaarheid ligt op een relatief
hoog niveau. De procreatieve carrière van vooral de Turkse en Marokkaanse
vrouwen begint op jongere leeftijd dan die van autochtone vrouwen. Terwijl de
verdeling van nieuwe moeders bij autochtonen een top vertoont in de leeftijdsklasse
28-34 jaar, ligt die top bij de allochtone moeders in de leeftijdsklasse van
18-26 jaar (Sprangers 1998). De vruchtbaarheid van Turkse en Marokkaanse
vrouwen neemt met de tijd overigens snel af. Zie tabel 2.1, waarin als maat voor de
vruchtbaarheid het totale leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer is genomen. Dit
cijfer drukt het gemiddelde aantal kinderen uit dat een vrouw zou krijgen als de
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers van het moment over een langere periode
zouden gelden.

Tabel 2.1 Totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer, naar land van herkomstgroepering, 1976-1997
1976
Turkije
5,1
Marokko
8,1
Suriname
1,7
Antillen
.
overige landen 3e wereld
.
Nederland
1,5
Bron: SCP (1998); Sprangers (1998) SCP-bewerking

1983
3,5
6,0
1,9
1,4
.
1,5

1990
3,2
4,9
1,9
1,7
.
1,6

1997
2,6
3,4
1,6
1,6
2,2
1,6

In zijn bevolkingsprognose houdt het CBS rekening met een verdere daling van de
vruchtbaarheid bij allochtonen.
Door hun jeugdige leeftijdsopbouw laten de etnische minderheden nog maar een
zeer geringe sterfte zien. De aantallen overledenen zijn zo laag dat een behoorlijke
analyse van het sterftepatroon op problemen stuit. Vooralsnog lijkt de sterfte onder
Turken en Marokkanen niet hoger dan die onder autochtonen van gelijke leeftijd.
Eerder is het tegendeel het geval (Tesser et al. 1998: 242).
In het kader van zijn bevolkingsprognoses maakt het CBS ook ramingen van de
ontwikkeling van de allochtone bevolking, waarbinnen de niet-westerse allochtonen
een onderscheiden categorie vormen. Zie daarvoor figuur 2.5. De lijnen in deze
figuur vertegenwoordigen strikt genomen geen prognosevarianten, maar geven aan
binnen welke bandbreedte de ontwikkeling zich naar de verwachting van het CBS
waarschijnlijk zal voltrekken, waarbij de lijnen voor hoog en laag de grenzen
vormen van één en dezelfde prognose. In paragraaf 2.3 wordt de 'middenvariant'
van deze prognose verder gespecificeerd naar de herkomstgebieden van de minderheden.
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Figuur 2.4 Bevolkingsgroei: geboorteoverschot en vestigingsoverschot, 1975-1998 (x 1.000)
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Figuur 2.5 Etnische minderheden volgens de beperkte definitie, 2000-2015 (x 1.000)
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De bevolkingstoename van Nederland is anno 1998 ongeveer in gelijke mate door
vestigingsoverschot en geboorteoverschot bepaald. Deze verhouding zal
veranderen. Het geboorteoverschot daalt en zal na 2010 in de richting van de nul
gaan. Het migratieoverschot zal volgens het CBS in die periode een waarde
bereiken van 30.000 per jaar; het is samengesteld uit een vestigingsoverschot van
40.000 buitenlanders en een vertrekoverschot van 10.000 Nederlanders per jaar
(De Beer 1999: 8-19).
2.3 Etnische minderheden en allochtonen: definities en aantallen
Om inzicht te geven in de aantallen van de verschillende hier behandelde groepen
is een uiteenzetting van definities noodzakelijk.
De inhoud van de begrippen 'allochtonen' en 'etnische minderheden' wisselt met
inzichten en behoeften van beleidsinstanties en onderzoekers. Daarnaast spelen de
mogelijkheden van de bevolkingsstatistiek een rol. Die zijn sinds 1990 aanzienlijk
toegenomen. Sinds dat jaar kan de bevolking van Nederland onderscheiden
worden, niet alleen naar de nationaliteit, maar ook naar het geboorteland van elke
ingezetene en bovendien dat van diens ouders. Op deze wijze kunnen ook de
nakomelingen van immigranten aan de diverse herkomstlanden worden
toegewezen. Daarbij rijst wel het probleem van de toewijzing van personen van
gemengde herkomst. Het CBS maakt in dat verband onderscheid tussen
allochtonen in een beperkte en een ruime definitie. Onder de beperkte definitie
vallen alle ingezetenen die zelf in het buitenland zijn geboren1 of van wie beide
ouders in het buitenland zijn geboren. De ruime definitie omvat de vorige categorie
plus de ingezetenen van wie slechts één der ouders in het buitenland is geboren.
Het CBS hanteert sinds 1998 vooral de beperkte definitie. In vroeger jaren werd
juist de ruime definitie meer gehanteerd.
Het CBS verstaat onder allochtonen alle ingezetenen van Nederland met een
buitenlandse herkomst (volgens de beperkte dan wel volgens de ruime definitie).
Niet iedereen volgt overigens dit gebruik. De term 'allochtonen' wordt ook vaak als
synoniem gebruikt voor de term 'etnische minderheden'. Onder etnische
minderheden verstaat men in elk geval eveneens groepen van buitenlandse
herkomst, maar dan alleen die groepen die naar veronderstelling in een situatie van
sociale achterstand verkeren en die in verband daarmee doelgroepen van het
minderhedenbeleid zijn. Het gaat daarbij in de praktijk om Turken, Marokkanen,
Zuid-Europeanen, Surinamers, Antillianen (Nederlandse Antillen en Aruba),
Molukkers, uitgenodigde vluchtelingen en asielgerechtigden uit een groot aantal
landen uit de derde wereld en Oost-Europa. Bij deze laatste groepen is dus niet
alleen het herkomstland het criterium, maar ook de wijze waarop zij toegang tot
Nederland hebben gevonden (als vluchteling of als asielgerechtigde, dan wel op een
andere wijze). Ook de verblijfsstatus die zij op het moment van waarneming
hebben verkregen, is van belang. Strikt genomen maken alleen degenen met een
zogenoemde A-status of een vergunning tot verblijf (VTV) deel uit van de etnische
minderheden. De asielzoekers die deze verblijfsstatus (nog) niet hebben verworven,
vallen erbuiten (zie ook § 2.6).
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De term 'etnische minderheden' verwijst dus naar een complex fenomeen. Het feit
dat het minderhedenbeleid in feite verdeeld is over verschillende beleidsinstanties
die bij de bepaling van hun doelgroepen hun eigen criteria hanteren, maakt de zaak
niet eenvoudiger. Er is overigens geen enkel gegevensbestand waarin al deze
onderscheidende kenmerken van personen gezamenlijk zijn opgenomen. In
operationele zin kan het begrip 'etnische minderheden' slechts bij benadering
worden gedefinieerd en is een nauwkeurige afbakening niet mogelijk.
De etnische minderheden in dit rapport zijn gedefinieerd op basis van het criterium
herkomstland uit de bevolkingsstatistiek. Per implicatie gaat het daarbij, zoals
gezegd, om ingezetenen van Nederland: dat wil zeggen personen die in een
Nederlands bevolkingsregister zijn ingeschreven. Asielzoekers die dat (nog) niet
zijn, vallen daarbuiten. De herkomst van de persoon volgt uit diens geboorteland en
dat van diens ouders, waarbij, zoals gezegd, het CBS een ruime en een beperkte
definitie onderscheidt. De relevante herkomstlanden zijn hiervoor in globale zin al
genoemd. Enige verdere specificatie is thans op haar plaats.
Zo omvat de groep die werd aangeduid als Zuid-Europeanen personen uit
verschillende herkomstlanden: Italië, Spanje, Portugal en Griekenland. Zij hebben
zich hier gevestigd in het kader van de arbeidsmigratie en de daaropvolgende
vestiging van gezinsleden. De Joegoslaven vormen in dit verband een complicatie.
Voor een deel zijn zij gekomen via de arbeidsmigratie, voor een ander deel via de
asielmigratie. Voordat Joegoslavië uiteenviel, waren de in Nederland gevestigde
personen uit dat land overwegend arbeidsmigranten en hun gezinsleden. Zij
kwamen in dat opzicht overeen met de Zuid-Europeanen en werden daaronder
gewoonlijk ook begrepen. De ineenstorting van het oude Joegoslavië en de daarmee
gepaard gaande burgeroorlogen brachten echter een stroom van asielzoekers op
gang die nog steeds voortgaat. Op het ogenblik behoort de meerderheid van de in
Nederland woonachtige bewoners van het voormalige Joegoslavië tot de
asielmigranten. Naar hun vestigingsgeschiedenis komen ze dus in meerderheid
overeen met de overige asielmigranten en niet met de Zuid-Europeanen. Deze
Zuid-Europeanen zijn overigens groepen die weliswaar officieel tot de etnische
minderheden behoren, maar in feite niet die mate van sociale achterstand vertonen
die toedeling aan die groepen zonder meer rechtvaardigt. Hun in dit opzicht
twijfelachtige positie weerspiegelt zich ook in de belangstelling van onderzoek en
beleid. Over deze groepen is minder bekend dan over bijvoorbeeld de Turken en
Marokkanen die overigens dezelfde vestigingsgeschiedenis als de Zuid-Europeanen
hebben. Zeker op het niveau van de afzonderlijke Zuid-Europese herkomstlanden
(Spanje, Italië, Portugal, Griekenland) zijn weinig gegevens voorhanden. Dat komt
ook door de geringe omvang van die groepen.
De Molukkers behoren officieel tot de minderheden, maar zijn grotendeels niet
meer traceerbaar. Vele Molukkers behoren al tot de derde generatie en hebben dus
ouders die ook al in Nederland zijn geboren. Ook een groot deel van de Molukkers
leidt, voorzover bekend, niet meer aan sociale achterstand. In dit rapport komen zij
waar mogelijk aan de orde. Demografisch is verder over de groep weinig bekend.
De Antillianen en een groot deel van de Surinamers zijn hier gekomen als
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Nederlands staatsburger. Zij werden voorheen dan ook aangeduid als 'rijksgenoten'.
Hier was het onderscheidende kenmerk van de aanvang af geboorteland en niet
nationaliteit. Naar hun sociale positie zijn deze groepen erg heterogeen. Sociale
achterstand is hier een minder dominant kenmerk dan bij de Turken en Marokkanen. De Surinamers zijn ook etnisch erg heterogeen. Hier en daar in dit rapport
zal onderscheid worden gemaakt tussen creolen, Hindoestanen en overige etnische
subgroepen. In de bevolkingsboekhouding bestaat dit onderscheid echter niet. Als
hier wordt gesproken over Antillianen zijn de Arubanen daarbij inbegrepen.
De vluchtelingen en asielgerechtigden vallen officieel slechts onder het minderhedenbeleid als zij een A-status of een VTV (zie hiervoor) hebben. In de praktijk zijn
ook personen met een zwakkere verblijfsstatus, te weten de bezitters van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) echter object van diverse maatregelen
en voorzover zij in een Nederlands bevolkingsregister staan ingeschreven, worden
zij in dit rapport meegeteld. Deze asielzoekers, zoals zij verder kortheidshalve
zullen worden genoemd, zijn afkomstig uit een groot aantal landen uit de derde
wereld en Oost-Europa. Omgekeerd zijn verreweg de meeste bewoners van Nederland die uit die landen afkomstig zijn, hier gekomen als asielzoeker. Dat geldt
evenwel niet voor degenen die als herkomstland Indonesië (of het voormalige
Nederlands-Indië) hebben. Deze numeriek belangrijke categorie is hier grotendeels
in de jaren veertig, vijftig en zestig als repatriant gekomen. Van sociale achterstand
is bij deze categorie geen sprake en zij valt dan ook niet binnen het minderhedenbeleid. Zij wordt ook in dit rapport niet bij de etnische minderheden gerekend.

Tabel 2.2 Bevolking van Nederland, naar land van herkomstgroepering volgens de beperkte definitiea van het CBS,
1998 (x 1.000)
etnische minderhedenb
Turkije
Marokko
Zuid-Europa (excl. Joegoslaven)
Suriname
Antillen
Molukken (grove schatting)
Azië, Afrika, Latijns-Amerika (excl. geïndustrialiseerde landen)
(voormalig) Joegoslavië
overig Oost-Europa
westers of geïndustrialiseerd land
herkomst Nederlands-Indië
totaal
totaal als percentage van de bevolking
a

b

c

280
234
54
257
71
35
316
54
45
346
215
1.346
8,6

560
3,6

Zelf in het buitenland geboren uit niet-Nederlandse ouder(s) of in Nederland geboren uit in het buitenland
geboren ouders.
Doelgroepen van beleid. Dat geldt strikt genomen echter niet voor alle personen uit die herkomstlanden. Zie ook
tekst.
Allochtoon volgens de CBS-definitie, d.w.z. alle personen met een buitenlandse herkomst volgens de definitie
onder a.

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking, april 1999
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overige allochtonenc

In tabel 2.2 zijn de aantallen per groep aan het begin van 1998 gegeven. Daarbij
wordt in navolging van het CBS de beperkte definitie gehanteerd, waarbij personen
van gemengde herkomst niet tot de allochtonen, maar tot de autochtonen worden
gerekend.
Van de bevolking van Nederland behoort dus 8,6% tot een etnische minderheid.
Inclusief de overige allochtonen is 12,2% van de bevolking allochtoon.
Wordt de ruime definitie gehanteerd en worden personen van gemengde herkomst
als allochtoon beschouwd, dan stijgt uiteraard het aantal allochtonen. Bij de Turken
bedraagt deze stijging van het aantal 10.000, bij de Marokkanen 8.000, bij de
Surinamers 33.000, bij de Antillianen 21.000 en bij de bevolking met herkomst
Azië, Afrika of Latijns-Amerika 47.000. Van de overige in tabel 2.2 genoemde
etnische minderheden is niet bekend hoe groot het aantal personen van gemengde
herkomst is. In tabel 2.3, die de door het CBS verwachte ontwikkeling van het
aantal allochtonen weergeeft, worden beide definities, de beperkte en de ruime,
naast elkaar gebruikt, maar de bevolking van Molukse en Oost-Europese origine is
daarbij noodgedwongen toegerekend aan de overige allochtonen in plaats van aan
de etnische minderheden. Naar schatting zou onder de ruime definitie en met
inbegrip van Molukkers en Oost-Europeanen in 1998 ruim 9% tot een etnische
minderheid behoren.
De toekomstige ontwikkeling van de minderhedenbevolking volgens de raming van
het CBS kwam reeds aan de orde in figuur 2.5. In tabel 2.3 wordt deze raming
gespecificeerd naar herkomstgebieden. Daarbij is alleen nog de middenvariant van
de prognose betrokken.

Tabel 2.3 Allochtonen, naar land van herkomstgroepering, beperkte en ruime definitie,a 1998-2015 (x 1.000)
1998
beperkt

ruim

2010 (middenvariant)
beperkt
ruim

2015 (middenvariant)
beperkt
ruim

Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Azië, Afrika, Latijns-Amerika
subtotaal 'niet-westerse allochtonen' b
idem als percentage van de bevolking

280
234
257
71
316
1.159
7,4

290
242
290
92
363
1.277
8,1

357
341
333
114
655
1.778
10,8

380
359
388
152.
751
2.030
12,3

373
373
328
126
801
2.001
12,0

399
396
391
173
952
2.311
13,8

overige allochtonenc
totaal allochtonen

658
2.975

684
1.661

587
2.365

1330
3.360

608
2.609

1373
3.686

a

b

c

Conform CBS-definitie van allochtoon. Beperkt: beide ouders geboren in herkomstland; ruim: tenminste één van
de ouders geboren in herkomstland.
Dit zijn dus de etnische minderheden uit tabel 2.1 m.u.v. de Molukkers en de Oost-Europeanen; het CBS
spreekt van niet-westerse allochtonen.
Alle westerse en overige geïndustrialiseerde herkomstlanden incl. Oost-Europa en Indonesië (NederlandsIndië).

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking, april 1999
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Zelfidentificatie
Op dit moment ligt in het geboorteland van de persoon of diens ouders nog een
bruikbare objectieve indicator voor etnische herkomst. Naarmate de derde generatie
terrein wint, verliest deze indicator echter aan waarde. Bij de Molukkers voldoet zij
nu al niet meer. In de toekomst moet men wellicht terugvallen op een subjectief
criterium en afgaan op de groep waartoe iemand zichzelf wenst te rekenen. Deze
subjectieve indicator is in de SPVA al verwerkt, zodat hieruit, althans voor de vier
etnische groepen die de SPVA bestrijkt, kan worden afgeleid wat het verband is
tussen het objectieve en het subjectieve criterium. Als bijkomend voordeel biedt de
SPVA ook inzicht in de identificatie met etnische subgroepen die binnen de
officiële etnische hoofdcategorieën zijn te onderscheiden.

Tabel 2.4 Personen, naar het objectieve criterium herkomstland (horizontaal) en naar zelftoewijzing aan etnische
(sub)groep (verticaal) (in procenten)
Turken
Turken
Koerden
Marokkanen
Berbers
Hindoestanen
creolen
Javanen
Chinezen
overige Surinamers
Antillianen
Curaçaoërs
Arubanen
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking.

Marokkanen

Surinamers

Antillianen

93
7
66
34
39
41
7
1
13
38
49
12

Van de ondervraagde Turken noemt 93% zichzelf Turk, terwijl 7% zichzelf tot de
Koerdische groep rekent (tabel 2.4). Bij de Marokkanen beschouwt een derde
zichzelf als Berber, terwijl de overigen kiezen voor de omschrijving 'Marokkaan'
zonder specificatie. Bij de Surinamers zijn er volgens het zelftoewijzingscriterium
bijna evenveel creolen als Hindoestanen. Javanen en Chinezen vormen verdere
kleine subgroepen. Daarnaast noemt 13% van de Surinamers zichzelf Surinamer
zonder verdere specificatie. Bijna de helft van de Antillianen rekent zichzelf tot de
Curaçaose subgroep, 12% beschouwt zich als Arubaan en 38% als Antilliaan
zonder specificatie.
2.4 Samenstelling van de minderhedenbevolking
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
Het uitgesproken overwicht van de mannelijke bevolking bij de etnische minderheden dat viel toe te schrijven aan de onvolledige gezinshereniging, behoort
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langzamerhand vrijwel tot het verleden. Uit de bevolkingsstatistiek valt af te leiden
dat bij de Turken en Marokkanen het aantal hier verblijvende gehuwde vrouwen
thans tussen de 85% en 90% bedraagt van het aantal hier verblijvende gehuwde
mannen. Bij de Surinamers en Antillianen bestaat bijna een getalsmatig evenwicht
tussen gehuwde mannen en gehuwde vrouwen. Alleen bij de nieuwe categorie van
asielmigranten uit de 'overige arme landen' is er nog een beduidend mannensurplus. De gezinshereniging heeft hier nog in mindere mate plaatsgevonden. Dit
gegeven is overigens in figuur 2.12 niet afzonderlijk opgenomen. Het onderwerp
gezinshereniging wordt verder behandeld in de subparagraaf 'huwelijken'.
De etnische minderheden vormen een jonge bevolking, zoals blijkt uit de figuren
2.6 tot en met 2.12. In de landelijke bevolking onder de 30 jaar hebben zij een
aandeel van meer dan 10%, terwijl zij in de hogere leeftijdsklassen wegzakken tot
veel lagere percentages. Vooral in de bejaarde bevolking van Nederland zijn zij met
een aandeel van maar net boven de 1% slecht vertegenwoordigd. In de figuren 2.6
tot en met 2.12 is de leeftijdsopbouw van de verschillende etnische groepen steeds
vergeleken met de leeftijdsopbouw van de totale bevolking. Deze figuren laten zien
dat vooral bij de Turken en Marokkanen de oververtegenwoordiging van de jonge
leeftijdsklassen sterk is. Accenten liggen bij jongvolwassenen en jonge kinderen.
Bij de Surinamers en Antillianen zijn de ouderen iets beter vertegenwoordigd. Bij
de asielmigranten stulpt de leeftijdsklasse tussen 25 en 35 jaar uit.
Figuur 2.6 Etnische minderheden en totale bevolking (absolute aantallen)
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Figuur 2.7 Etnische minderheden als percentage van de totale bevolking
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Figuur 2.8 Turken, naar leeftijd

Figuur 2.9 Marokkanen, naar leeftijd
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Marokkanen
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Figuur 2.10 Surinamers, naar leeftijd

Figuur 2.11 Antillianen, naar leeftijd
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Figuur 2.12 Herkomst overige arme landen, naar leeftijd
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Leeftijd, verblijfsduur, generatie
De bevolkingsadministratie biedt geen inzicht in de verblijfsduur van de minderheidsleden in Nederland. Daartoe kan men te rade gaan bij survey-onderzoek. De
SPVA levert voor de vier grootste minderheidsgroepen gegevens. In tabel 2.5 is de
verblijfsduur meteen uitgesplitst naar leeftijd van de persoon.

Tabel 2.5 Verblijfsduur, naar leeftijd en land van herkomstgroepering, 1998
Turkije
hier
gemiddelde
geboren verblijfsduur
overigen
(in %)
(in jaren)

Marokko
hier
gemiddelde
geboren
verblijfsduur
overigen
(in %)
(in jaren)

Suriname
hier
gemiddelde
geboren
verblijfsduur
overigen
(in %)
(in jaren)

Antillen
hier
gemiddelde
geboren
verblijfsduur
overigen
(in %)
(in jaren)

0-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-39 jaar
$ 40 jaar

99
95
83
73
36
8
2
1

B
3,8
6,8
7,1
10,0
12,3
14,8
22,5

99
96
80
64
30
7
2
1

B
4,1
7,2
10,4
12,0
11,8
13,0
23,1

100
92
78
67
40
16
8
3

B
4,2
6,1
8,6
12,7
15,2
17,3
22,5

94
71
41
30
25
20
8
3

B
4,0
6,7
8,4
7,9
10,6
12,4
19,5

totaal

44

15,4

46

15,9

39

17,8

30

12,5

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

In het algemeen hebben recentelijk gevestigde immigranten meer taal- en oriëntatieproblemen dan degenen die reeds lang in Nederland verblijven (zie hoofdstuk 3,
§ 3.3). In het bijzonder Turken en Marokkanen zullen op dit punt moeilijkheden
ondervinden. Deze moeilijkheden zullen bij de migranten die op oudere leeftijd
arriveren duurzaam zijn, maar ook degenen die zich op jonge leeftijd in Nederland
vestigen en zich gemakkelijker aanpassen, zijn gedupeerd. De kansen op een
gunstig verlopende schoolloopbaan en een goede entree op de arbeidsmarkt zullen
lager zijn naarmate de start in het Nederlandse onderwijs op hogere leeftijd
plaatsvindt.
Het aandeel van de tweede generatie neemt in de loop van de tijd toe. Toch zal,
naar verwachting van het CBS, in 2015 nog steeds bijna de helft van de Turken en
Marokkanen tot de eerste generatie behoren. Bij de overige etnische groepen zal de
tweede generatie dan nog zwaar in de minderheid zijn. De voortdurende
immigratie remt het proces (figuur 2.13).
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Figuur 2.13 Tweede generatie, naar land van herkomstgroepering en jaar, 1998-2015 (in procenten)
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Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking
Figuur 2.14 Tweede generatie, naar land van herkomstgroepering en leeftijdsklasse,1998 (in procenten)
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Suriname

Antillen

Tot dusver werd het begrip 'generatie' als 'migratiegeneratie' opgevat. Daarbij
wordt de eerste generatie beschouwd als de groep die zelf aan de migratie heeft
deelgenomen, terwijl de tweede generatie bestaat uit de in Nederland geborenen.
De sociale betekenis van het strikte criterium geboorteland is echter gering. Van
veel meer belang is waar personen hun formatieve jaren doorbrengen. Een kind dat
in het buitenland is geboren maar zijn gehele schooltijd in Nederland heeft doorgebracht, heeft een betere entree tot de Nederlandse samenleving dan een eveneens in
het buitenland geboren kind dat pas op latere leeftijd naar Nederland is gekomen.
Zoals uit tabel 2.5 blijkt, zijn kinderen in de leerplichtige leeftijd thans in grote
meerderheid in Nederland geboren. Er zijn echter nog wel belangrijke minderheden van jongeren voor wie dat niet geldt. In tabel 2.6 worden jongeren die hier
pas op 6-jarige leeftijd of later zijn gekomen uitgedrukt als percentage van de totale
leeftijdsklasse. Deze potentieel problematische categorieën zijn nog steeds vrij
omvangrijk. Bij de Antillianen zijn zij zelfs duidelijk in de meerderheid.

Tabel 2.6 Aandeel van de jongeren dat niet voor het zesde levensjaar in Nederland was gevestigd, naar land van
herkomstgroepering (in procenten van de leeftijdsklasse)
0-14 jaar
Turkije
3
Marokko
6
Suriname
6
Antillen
11
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

15-19 jaar
21
21
26
55

20-24 jaar
46
49
37
64

25-29 jaar
79
87
62
70

In aanvulling daarop kan vermeld worden dat bij de 15-29-jarige Turken een kwart
pas na zijn tiende levensjaar in Nederland gevestigd; bij de Marokkaanse leeftijdgenoten beloopt dit aandeel bijna een vijfde. Deze kinderen en jongeren zullen,
althans op papier, niet gemakkelijk aan de eisen kunnen voldoen die het
Nederlandse onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt stellen. In hoofdstuk 3
wordt daarop nader ingegaan.
Een migrantentypologie
Vooral in relatie met enkele volgende hoofdstukken, met name de hoofdstukken 3,
7 en 8 van dit rapport, is een migrantentypologie geconstrueerd die nog wat verder
gaat. Ten behoeve van die hoofdstukken zijn de volwassen migranten nog eens
onderworpen aan een indeling die naar veronderstelling nauw samenhangt met de
succeskansen in Nederland. De afbakening tussen de eerste en de tweede generatie
die daarbij wordt gemaakt, wijkt af van de in de figuren 2.13 en 2.14 gehanteerde
indeling, in die zin dat zowel de eerste generatie van primaire migranten, als de
tweede generatie van nakomelingen van deze primaire migranten verder wordt
onderverdeeld.

37

In paragraaf 2.2 was sprake van primaire migratie, van gezinshereniging en van
gezinsvormende migratie. Verder werd melding gemaakt van kinderen of nakomelingen van migranten. Voorts werd het jaar 1980 genoemd als een soort waterscheiding tussen aanvankelijke migranten en latere migranten. Naar aanleiding van deze
kenmerken zijn de migranten ingedeeld in vijf typen. Om te beginnen is op grond
van de leeftijd ten tijde van de migratie een onderscheid gemaakt tussen migranten
van de eerste generatie en nakomelingen. Wie bij migratie 18 jaar of ouder was,
wordt beschouwd als een eerste-generatiemigrant. Degenen die bij migratie jonger
waren dan 18 jaar en degenen die in Nederland zijn geboren, zijn in dit geval
ingedeeld bij de nakomelingen. De migratieleeftijd van 18 jaar is gekozen, omdat
deze wordt aangehouden bij toelating op titel van gezinshereniging. De eerste
generatie is vervolgens verder opgesplitst in twee categorieën: vroege of aanvankelijke eerste-generatiemigranten en latere eerste-generatiemigranten. Wie vóór of in
1980 op 18-jarige leeftijd of ouder is gemigreerd, wordt tot de eerste categorie
gerekend. Eerste-generatiemigranten die na 1980 naar Nederland zijn gekomen,
zijn ingedeeld bij de latere eerste-generatiemigranten. Bij de nakomelingen zijn
eveneens twee categorieën onderscheiden. Nakomelingen die in Nederland zijn
geboren of die vóór hun zesde jaar hier zijn komen wonen, worden aangeduid als
nakomelingen van de tweede generatie. Voor nakomelingen die tussen hun zesde
en achttiende jaar zijn gemigreerd, wordt de term 'tussengeneratie' aangehouden.
De gezinsvormende migratie geeft aanleiding tot het onderscheiden van een vijfde
categorie. Het gaat daarbij om migranten die zich als partner hebben aangesloten
bij een nakomeling. Volgens de toelatingsregels dient zo iemand bij migratie
18 jaar of ouder te zijn. Het is dus een specifieke categorie eerste-generatiemigranten.
De SPVA'98 bevat de gegevens die nodig zijn om personen uit de vier grootste
minderheidsgroeperingen in te delen in één van de vijf migrantentypen. In tabel 2.7
is dat gebeurd.

Tabel 2.7 Migrantentypen, naar land van herkomstgroepering (in procenten)
1e generatie,
1e generatie,
vóór 1981
ná 1980
Turkije
21
16
Marokko
25
20
Suriname
25
15
Antillen
12
36
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

gezinsvormers

tussengeneratie

2e generatie

11
5
4
3

21
20
24
22

33
23
28
22

Uit tabel 2.7 blijkt dat Turken, Marokkanen en Surinamers zich laten verdelen in
drie hoofdgroepen, die elkaar in numeriek belang op het ogenblik niet veel ontlopen. Een vijfde tot een kwart behoort tot de vóór 1981 in Nederland gevestigden en
bestaat wat betreft de Turken en Marokkanen grotendeels uit de oorspronkelijke
arbeidsmigranten. Tussen de 15% en 20% bestaat uit vestigers van na 1981. Dit
zijn, althans bij de Turken en Marokkanen, de meer recente arbeidsmigranten en
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de vrouwen die zich in het kader van de gezinshereniging bij hun man voegden.
Nogmaals een vijfde tot een kwart wordt gevormd door de tussengeneratie van
nakomelingen die pas op rijpere leeftijd in Nederland zijn aangekomen. De
nakomelingen die zich op jeugdige leeftijd in Nederland hebben gevestigd zijn al
iets sterker in aantal, vooral bij de Turken. Bij de Turken is trouwens ook de groep
gezinsvormers wat zwaarder vertegenwoordigd. De Antillianen wijken van de
overige groepen af door het hoge aandeel van de recente eerste-generatievestigers.
Het gaat daarbij voor een deel om jongeren, die in dit geval zonder hun ouders zijn
gemigreerd.
In tabel 2.8 worden de resultaten van tabel 2.7 naar leeftijdsklasse gespecificeerd.
Het is weinig verrassend dat de 40-plussers in grote meerderheid tot de eerste
generatie van vroege vestigers behoren; evenmin dat in de jongste leeftijdsklasse de
tweede generatie van hier geborenen of jong gevestigden de meerderheid vormt. Bij
de jonge Antillianen valt het relatief hoge aandeel van recente primaire vestigers
op.

Tabel 2.8 Migrantentypen, naar leeftijdsklassen en land van herkomstgroepering (in procenten)
1e generatie,
vóór 1981

1e generatie,
ná 1980

Turkije
15-24 jaar
B
25-39 jaar
6
77
$ 40 jaar
Marokko
15-24 jaar
B
25-39 jaar
5
77
$ 40 jaar
Suriname
15-24 jaar
B
25-39 jaar
5
69
$ 40 jaar
Antillen
15-24 jaar
B
25-39 jaar
5
39
$ 40 jaar
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

gezinsvormers

tussengeneratie

2e generatie

8
27
15

8
18
4

22
30
4

62
20
B

6
37
15

2
10
4

30
28
4

62
20
B

5
24
16

2
5
3

25
36
9

68
30
3

19
24
42

1
5
3

42
36
12

38
30
4

Nationaliteit
Vroeger had een groot deel van de allochtonen de nationaliteit van het herkomstland. Daarin is in de afgelopen jaren grote verandering opgetreden. In de periode
1990-1997 verkregen niet minder dan 147.000 Turken en 74.000 Marokkanen de
Nederlandse nationaliteit door naturalisatie. Daarnaast werden ongeveer 85.000
asielmigranten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika eveneens genaturaliseerd. Deze
massale beweging was het gevolg van een verandering in het naturalisatiebeleid in
de jaren 1992-1997, in welke periode het was toegestaan bij naturalisatie de oor39

spronkelijke nationaliteit te behouden. Turken en Marokkanen kozen vrijwel
zonder uitzondering voor deze optie. De asielmigranten deden echter voor meer
dan 80% afstand van hun oorspronkelijke nationaliteit (Sopemi 1999).
Eind 1997 werd naturalisatie met behoud van de oorspronkelijke nationaliteit
moeilijker gemaakt.
Door dit alles is een ruime meerderheid van de etnische minderheden thans
Nederlands staatsburger. De grote meerderheid van de Surinamers en alle
Antillianen bezaten reeds bij vestiging in Nederland de Nederlandse nationaliteit.
Van de Turken is thans (aanvang 1998) 59% Nederlander en van de Marokkanen
42%. Van de asielmigranten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika is ongeveer twee
derde Nederlander.
Huishoudens naar type en omvang
Voor de beschrijving van de huishoudensstructuur van de verschillende etnische
groepen is gebruikgemaakt van de SPVA'98. Deze survey biedt informatie over de
vier belangrijkste etnische minderheden en daarnaast over een autochtone vergelijkingsgroep, waarvoor de steekproef in dezelfde (overwegend grote) gemeenten
werd getrokken als de steekproef voor de etnische minderheden. De steekproef voor
de autochtonen is niet geheel representatief voor de gehele bevolking. Daarom
wordt in de volgende tabellen een kolom toegevoegd die geldt voor de bevolking
van heel Nederland en die is ontleend aan de bevolkingsadministratie.
Door het nog vrijwel ontbreken van ouderen in de allochtone bevolkingsgroepen
worden er verhoudingsgewijs weinig alleenstaanden aangetroffen. In het bijzonder
bij de Turken en Marokkanen is het aandeel van de alleenstaanden in het totaal van
de huishoudens laag. Dat is niet alleen een gevolg van het ontbreken van oudere
alleenstaanden, maar ook van de grotere huwelijksbereidheid van jongvolwassenen.
Het traditionele patroon, waarbij het vertrek van jongeren uit het ouderlijk huis
samenvalt met de sluiting van een huwelijk, is hier nog sterk aanwezig. Het hoge
percentage paren met kinderen verwijst ook naar dit gezinstraditionalisme. Bij de
Surinamers en Antillianen is dat veel minder aanwezig. Deze groepen tellen meer
alleenstaanden en ook als een vaste samenwoningsrelatie wordt aangegaan, blijft
een huwelijk vaak achterwege. In dat opzicht lijken de Surinamers en Antillianen
op de autochtone bevolking, zonder dat zij dit patroon evenwel aan de autochtone
bevolking behoeven te hebben ontleend. De niet-huwelijkse samenwoning is
immers ook in de landen van herkomst frequent. Bij de Surinamers en Antillianen
valt verder het grote aandeel van de eenoudergezinnen op. Van alle gezinnen met
kinderen is bij de Surinamers 40% een eenoudergezin en bij de Antillianen zelfs
een meerderheid van 58%. Bij de autochtone vergelijkingsgroep vormen de eenoudergezinnen slechts 15% van alle gezinnen met kinderen en bij de Turken en
Marokkanen zijn de percentages nog lager. Van de Surinaamse thuiswonende
kinderen verblijft 38%, en van de Antilliaanse 57%, in een dergelijk gezin. Van de
eenoudergezinnen in Nederland heeft naar schatting 10% een Surinaamse of
Antilliaanse moeder.
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In tabel 2.9 is geen onderscheid gemaakt naar etnische subgroepen. Er is evenwel
binnen de Surinaamse groep een verschil tussen creolen en Hindoestanen. Van de
creoolse gezinnen met kinderen is 49% een eenoudergezin; bij de Hindoestanen
bedraagt dit aandeel 34%. Hoewel het eenoudergezin bij de creolen dus aanzienlijk
meer voorkomt, is het geenszins een exclusief creools fenomeen.
Bij de Turken is het aandeel van de 'overige huishoudens' relatief hoog. Dat houdt
verband met de veelvuldige inwoningsrelaties, waarbij jonggehuwden een woning
delen met ouders of schoonouders.
Tabel 2.9 Huishoudens, naar type en land van herkomstgroepering, 1998 (in procenten)
Turkije

Marokko

Suriname

Antillen Nederland totale bevolking
(1997)
alleenstaand
7
16
26
35
37
32
paar zonder kinderen
11
12
14
13
29
31
paar met kind(eren)
60
56
31
19
27
31
eenoudergezin
7
6
21
26
5
5
paar zonder kinderen met ander(en)
2
1
1
1
B
paar met kind(eren) en ander(en)
9
3
3
1
1
overig
4
6
4
5
2
1
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking; CBS, Maandstatistiek van de bevolking, december 1998

Gezinstraditionalisme is bij Turken en Marokkanen voorts onderkenbaar in de
grote gemiddelde huishoudensomvang (tabel 2.10). Respectievelijk 30% en 36%
van de huishoudens tellen vijf of meer personen tegen slechts 5% van de huishoudens bij de autochtonen. Uiteraard speelt ook hierin de vergrijzing bij de
autochtonen mee.

Tabel 2.10 Huishoudens, naar omvang en land van herkomstgroepering, 1998 (in procenten)
Turkije

Marokko

Suriname

Antillen

Nederland totale bevolking
(1997)
1 persoon
7
16
26
35
37
32
2 personen
14
17
24
25
32
34
3 personen
21
15
21
18
12
13
4 personen
28
17
17
13
14
14
5 personen
17
14
9
6
4
13
22
3
3
1
6
$ 6 personen
gemiddeld aantal personen
3,7
3,8
2,6
2,4
2,2
.
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking; CBS, Maanstatistiek van de bevolking, december 1998

Uit tabel 2.11 wordt echter duidelijk dat de grotere kinderrijkdom ook voor vergelijkbare leeftijdsklassen van de moeder geldt. Het voltooide gezin telt bij de Turken
gemiddeld vier kinderen en bij de Marokkanen zelfs tegen de zes.
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Dat houdt overigens niet in dat de Turkse en Marokkaanse moeders die thans nog
in de vruchtbare leeftijd zijn, dergelijke grote gezinnen zullen krijgen. Zoals uit
tabel 2.1 reeds is gebleken, neemt de vruchtbaarheid in deze groepen sterk af.

Tabel 2.11 Gemiddeld aantal per vrouw geboren kinderen, naar leeftijdsklasse van de vrouw en land van herkomstgroepering
Turkije
0,8
1,7
2,2
2,8
3,3
3,9

15-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
$ 45 jaar
* Minder dan 50 waarnemingen.

Marokko
0,8
1,7
2,2
3,9
4,4
5,5

Suriname
0,5
1,0
1,7
2,2
2,3
3,5

Antillen
0,6
1,1
1,6
2,3
2,4
3,1

Nederland
*
0,4
0,9
1,8
1,8
2,2

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

Huwelijken
Bij de aanvang van 1997 telde Nederland 435.000 gehuwde paren waarvan ten
minste één van beide partners in het buitenland was geboren. Daarbij waren als
numeriek belangrijke geboortelanden betrokken een aantal West-Europese landen,
Nederlands-Indië/Indonesië, en een aantal herkomstlanden van de etnische minderheden. In tabel 2.12 zijn de belangrijkste daarvan opgesomd, waarbij onderscheid is
gemaakt naar het geboorteland van de man en van de vrouw.

Tabel 2.12 Huwelijken met in het buitenland geboren partner(s), naar geboorteland partners, 1997 (in procenten)

Turkije
Marokko
Suriname
Ned. Antillen
Joegoslavië
Italië
Spanje
Polen
totaal buitenland
Bron: Harmsen (1998)

beide partners
buitenland
89,5
88,2
60,6
20,1
66,9
12,3
30,9
10,6

vrouw in Nederland
geboren
6,7
7,3
15,0
33,8
13,3
63,7
32,4
15,3

man in Nederland
geboren
2,4
2,3
19,3
37,1
17,5
16,9
31,9
71,9

anders
1,3
2,1
5,1
9,1
2,3
7,1
4,9
2,2

totaal
absoluut
60.303
39.561
32.481
11.107
10.877
6.651
6.567
6.271

41,0

24,5

29,7

4,7

435.209

De huwelijksparen waarvan slechts één van de partners in Nederland is geboren,
kunnen overigens niet zonder meer 'gemengd' worden genoemd. Het feit dat beide
partners in verschillende landen zijn geboren, houdt niet in dat zij van verschillende etnische origine zijn.
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De huwelijken waarbij een Turkse of Marokkaanse partner is betrokken, zijn overwegend huwelijken waarbij de man in het buitenland is geboren en de vrouw in
Nederland. Deze huwelijken zijn nog niet zeer talrijk in verhouding tot de homogame huwelijken binnen deze allochtone groepen. Bij de Spanjaarden, de Italianen
en de Polen is homogamie daarentegen eerder uitzondering dan regel. Dat geldt
ook voor de Antillianen. Bij de Surinamers is een grote minderheid van de huwelijken homogaam.
Huwelijken met uit verschillende landen afkomstige partners zijn relatief onstabiel.
Na een tijdsverloop van tien jaar blijkt van de homogaam Nederlandse huwelijken
14% te zijn ontbonden. Voor alle andere combinaties gelden veel hogere
scheidingskansen. Zie tabel 2.13.

Tabel 2.13 Kans op echtscheiding binnen 10 jaar huwelijk, naar geboorteland van de huwelijkspartners, 1997 (in
procenten)
Turkije
man geboren in NederlandBvrouw in
buitenland
man geboren in buitenlandBvrouw in
Nederland
beide partners geboren in zelfde land
Bron: Harmsen (1998)

Marokko Suriname

Antillen

Europese Unie

28

77

33

26

23

78
21

84
30

34
54

33
35

29
21

Nederland

14

Vooral de huwelijken tussen Turkse of Marokkaanse mannen en Nederlandse
vrouwen stranden veelvuldig. Bij Surinamers en in mindere mate bij Antillianen is
het scheidingsrisico relatief hoog als beide partners in het buitenland zijn geboren.
Ter vergelijking is ook het scheidingsrisico voor huwelijkspartners uit de Europese
Unie vermeld. In de tabel is niet zichtbaar dat het scheidingsrisico in heterogame
huwelijken na het derde huwelijksjaar een piek vertoont. Vermoedelijk verwijst
deze bevinding naar het optreden van schijnhuwelijken die voor de buitenlandse
partner pas na drie jaar het recht van Nederlanderschap opleveren (Harmsen
1998: 13).
De oorspronkelijke gehuwde Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten hebben
voor het overgrote deel hun partner in het kader van de gezinshereniging laten
overkomen naar Nederland. Tot in het begin van de jaren tachtig was deze
gezinshereniging een belangrijke bron van immigratie, die thans echter bijna is
opgedroogd. De partnerkeuze van hier verblijvende nog ongehuwde Turken en
Marokkanen richt zich echter nog grotendeels op het land van herkomst en
genereert daarmee een nieuwe immigratiestroom van huwelijksmigranten. Deze
vorm van gezinshereniging wordt aangeduid met de term 'gezinsvorming'. Sinds
het begin van de jaren tachtig is zij numeriek van veel groter gewicht dan de
oorspronkelijke gezinshereniging. Van de hier verblijvende huwelijkspartners van
Turken en Marokkanen is intussen de meerderheid in het kader van de gezinsvorming gekomen. Aangezien de overkomst van de partner vaak niet onmiddellijk op
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het huwelijk volgt, blijft het verschijnsel van het incomplete gezin in Nederland
bestaan. Hooghiemstra en Manting constateren dat dit in 1996 voor 10% van de
Turkse en voor 11% van de Marokkaanse gehuwden gold (Hooghiemstra en
Manting 1997: 27).
2.5 Ruimtelijke spreiding
De etnische minderheden zijn vanouds sterk vertegenwoordigd in de vier grote
steden. Zoals tabel 2.14 laat zien, is daar 42% van de minderhedenbevolking
geconcentreerd. Van de totale bevolking van Nederland woont slechts 12,5% in de
vier grote steden (niet in de tabel vermeld). In de overige gemeenten met meer dan
100.000 inwoners is nog eens 18,7% van de minderheden geconcentreerd. Dit cijfer
wijkt weinig af van het deel van de totale bevolking dat daar woonachtig is. Het
aandeel van de minderheden in de bevolking van de vier grote steden ligt tussen
29,9% (Amsterdam) en 18,9% (Utrecht). In de overige gemeenten met meer dan
100.000 inwoners is het aandeel van de minderheden, met 8,9%, veel lager. Het
betreft hier een gewogen gemiddelde. De in tabel 2.14 gepresenteerde gegevens zijn
alleen volgens de beperkte definitie van het begrip 'etnische minderheden' beschikbaar. Voor een schatting volgens de ruime definitie moeten de percentages met
grofweg 1,1 worden vermenigvuldigd. Het aandeel van de minderheden in de drie
grootste steden van het land komt dan boven de 30% te liggen.

Tabel 2.14 Spreiding van etnische minderhedena over gemeenten, 1998

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
subtotaal 4 grote steden
overige steden boven 100.000 inwoners
rest van Nederland

aandeel in bevolking
(in %)
29,9
28,8
27,3
18,9
27,7
8,9
4,7

aandeel van gemeente in totaal
van de etnische minderheden
16,6
13,1
8,9
3,4
42,0
18,7
39,3

Nederland
8,3
100
a
Het gaat hier om een benadering. Inbegrepen zijn allochtonen uit alle herkomstlanden m.u. v. EU-landen en
Indonesië/Ned.Indië. Voorts is de beperkte definitie gehanteerd. Het cijfer wijkt enigszins af van dat in tabel 2.1.
Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking

Binnen de grote steden zijn de minderheden weer in bepaalde wijken geconcentreerd. Deze ligging van de concentratiegebieden is voor de vier grote steden in de
vorm van kaarten weergegeven (zie bijlage in hoofdstuk 2).
Voor de ruimtelijke spreidingsgegevens moest worden teruggevallen op een iets
nauwere definitie van het begrip 'etnische minderheden' dan in tabel 2.14, omdat
van de Zuid-Europeanen en de Oost-Europeanen de binnenstedelijke verdeling niet
voorhanden was. Daarom wordt in dat verband ook gesproken van 'niet-westerse
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allochtonen' en niet van 'etnische minderheden'. Het gaat steeds om allochtonen in
de beperkte definitie van het CBS, waarbij kinderen van gemengde autochtoonallochtone herkomst niet worden meegeteld. De wijken worden hier geïndiceerd
door viercijferige postcodegebieden. Van deze postcodegebieden zijn er in de vier
grote steden tezamen ruim 200 met een gemiddelde bevolking van ruim 9.000.
Geheel of bijna onbewoonde postcodegebieden werden buiten beschouwing gelaten.

Tabel 2.15 Postcodegebieden van de vier grote steden, naar het aandeel van de niet-westerse allochtonen, 1998
allochtonen als
percentage van de
bevolking

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
totaal 4 grote steden

28
28
25
18
26

postcodegebieden met
meer dan 50%
allochtonen
(n =)
5
11
6
B
22

totaal Nederland
7,4
Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking

23

postcodegebieden met
meer dan 40%
allochtonen
(n =)
9
17
10
1
37

postcodegebieden met
meer dan 30%
allochtonen
(n =)
24
22
12
3
61

totaal aantal
postcodegebieden

49

73

3.942

(n =)
65
57
54
33
209

Tabel 2.15 laat in de eerste cijferkolom nogmaals het aandeel van de niet-westerse
allochtonen in de bevolking van de vier grote steden zien. De percentages vallen,
door het ontbreken van de Zuid-Europeanen en de Oost-Europeanen, iets lager uit
dan in tabel 2.14. Voorts laat tabel 2.15 zien dat 23 postcodegebieden in Nederland
een allochtone meerderheid kennen. Daarvan liggen er 22 in de vier grote steden.
Er zijn in Nederland 49 postcodegebieden waarin meer dan 40% van de bevolking
allochtoon is. Daarvan zijn er 37 in de grote steden. In 73 Nederlandse postcodegebieden komt het aandeel van de niet-westerse allochtonen boven de 30%.
Daarvan zijn er 61 in de vier grote steden. Wijken met meer dan 30% niet-westerse
allochtonen zijn dus landelijk gesproken zeldzaam, maar in de vier grote steden
zijn zij in ruime mate aanwezig.
Wordt alleen de jeugdige bevolking in ogenschouw genomen, dan stijgen
allochtonenpercentages en aantallen concentratiewijken spectaculair (tabel 2.16).
Van de 5-14-jarige bevolking van de vier grote steden behoort bijna de helft tot de
niet-westerse allochtonen. Als men de ruime definitie zou hanteren en de ZuidEuropeanen en Oost-Europeanen daarbij zou meetellen, zou waarschijnlijk meer
dan de helft van de jeugdige grotestadsbevolking allochtoon zijn. In 63 van de 209
grootstedelijke postcodegebieden (ofwel in 30%) vormen de allochtonen de
meerderheid van de jeugdige bevolking. In bijna een kwart van deze gebieden
maken zij zelfs meer dan 60% van de bevolking uit (laatste gegeven niet in de tabel
opgenomen).
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Tabel 2.16 Postcodegebieden van de vier grote steden, naar het aandeel van de niet-westerse allochtonen in de
5-14-jarige bevolking, 1998
allochtonen als
percentage van
de bevolking

postcodegebieden met
meer dan 50%
allochtonen
(n =)
Amsterdam
51,1
27
Rotterdam
47,9
27
Den Haag
41,0
12
Utrecht
36,3
7
totaal 4 grote steden
46,2
63
totaal Nederland
11,2
85
Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek) SCP-bewerking

postcodegebieden met
meer dan 40%
allochtonen
(n =)
35
31
18
11
95
126

postcodegebieden met
meer dan 30%
allochtonen
(n =)
43
37
27
17
124
220

totaal aantal
postcodegebieden
(n =)
65
57
54
33
209
3.942

Alleen al de bevolkingssamenstelling brengt met zich mee dat 'zwarte' scholen in
de grote steden een volstrekt normaal verschijnsel zijn.
2.6 Asielzoekers en asielbeleid
In verband met de demografie van de etnische minderheden is vooral een enkel
type beleid relevant, te weten het toelatingsbeleid. Niet-Nederlanders kunnen zich
niet zonder meer in Nederland vestigen, maar zijn onderhevig aan de bepalingen
van de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Deze geven
aan onder welke voorwaarden vreemdelingen in Nederland mogen arbeiden en
onder welke voorwaarden partners en andere gezinsleden van hier reeds gevestigde
vreemdelingen naar Nederland mogen overkomen. Al in de vroege jaren zeventig
deden de restricties in dit beleid hun intree. Vreemdelingen mogen alleen in Nederland komen werken als de Nederlandse arbeidsmarkt daaraan behoefte heeft en
ingezetenen van binnen de EU niet in voldoende mate beschikbaar zijn. Gezinshereniging is gebonden aan inkomenseisen met betrekking tot de in Nederland
verblijvende partner.
Van meer belang is in de laatste jaren het toelatingsbeleid inzake asielzoekers.
Zoals andere landen die het Verdrag van Genève inzake de vluchtelingen hebben
ondertekend, verleent Nederland asiel aan mensen die om redenen van ras,
godsdienst of politieke overtuiging in hun herkomstland vervolgd worden. De
toepassing van het verdrag op de sinds het midden van de jaren tachtig wassende
stroom van asielzoekers is een politiek probleem van de eerste orde geworden. Van
grote groepen asielzoekers is het op zijn minst onduidelijk of zij op legitieme
gronden toegang tot Nederland zoeken. Velen ontvluchten niet zozeer een regime
dat het op hen heeft gemunt, als wel de onveiligheid en de economische misère van
hun land. Het uit 1951 daterende verdrag is opgesteld in een tijd dat de wereld er
aanmerkelijk anders uitzag dan thans, al was het alleen maar doordat sindsdien de
opkomst van de massacommunicatie en van de luchtvaart de mentale en de fysieke
afstand tot de westerse wereld hebben doen verschrompelen. Vermoedelijk is ook
niet voorzien dat de mensensmokkel tot een omvangrijke mondiale bedrijfstak zou
uitgroeien.
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Uit paragraaf 2.2 is reeds duidelijk geworden dat de groei van de minderhedenbevolking vanaf 1992 voornamelijk op asielmigratie berust (zie nog eens
figuur 2.3). In paragraaf 2.2 ging het om officieel in Nederland gevestigde asielzoekers met een verblijfsstatus die heeft geleid tot inschrijving in een bevolkingsregister. Dat gebeurt als de asielzoeker als vluchteling wordt erkend (A-status), als
hij een (voorlopige) vergunning tot verblijf (VTV) krijgt of als hem een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) wordt toegekend. Daarover aanstonds meer.
Niet alle asielzoekers verwerven zich echter een dergelijke status. Bij een niet
onbelangrijk deel wordt op het asielverzoek afwijzend beschikt. Het aantal asielzoekers is daarom groter dan het aantal asielmigranten. Ook indien het asielverzoek wel leidt tot een verblijfsstatus, is er een faseverschil tussen de indiening van
het verzoek en de vestiging van de asielzoeker als immigrant. De in een bepaalde
periode ingediende asielverzoeken komen daarom niet overeen met de in diezelfde
periode toegekende statussen. Het aantal asielzoekers is gestegen van omstreeks
5.000 in 1985 (voordien was het nog lager) naar meer dan 50.000 in het topjaar
1994 om via een dal in de jaren 1995 en 1996 opnieuw te gaan klimmen tot ruim
45.000 in 1998 en een nog onbekend, maar vermoedelijk in dezelfde orde van
grootte liggend aantal in 1999.
Figuur 2.15 Asielaanvragen, naar herkomstland, 1985-1998
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Bron: ministerie van Justitie (SCP-bewerking)

De asielzoekers komen uit een groot aantal landen in Afrika, Azië en Oost-Europa,
waarvan in figuur 2.15 alleen de belangrijkste zijn genoemd. Andere niet in de
figuur vermelde, maar toch belangrijke bronlanden zijn Ghana, Zaïre, Roemenië en
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de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Nederland ontvangt sinds 1993, toen Duitsland een aantal beperkende maatregelen
uitvaardigde, naar verhouding veel asielzoekers. Per 1.000 van de bevolking
werden hier in de periode 1995 tot en met 1997 bijna tweemaal zo veel asielaanvragen per jaar ingediend als in West-Europa als geheel (zie tabel 2.17, laatste
kolom). Over de periode 1994-1998 vertoonde Nederland in dit opzicht in WestEuropees verband zelfs een drievoudige oververtegenwoordiging (CPB 1999).
Alleen Zwitserland ontvangt verhoudingsgewijs meer asielzoekers. Het CPB geeft
verschillende verklaringen voor de populariteit van Nederland bij de asielzoekers.
De asielzoekers hebben hier een redelijke kans om met hun aanvraag succes te
boeken. Ongeveer de helft wordt definitief of voorlopig geaccepteerd. Van meer
belang is vermoedelijk de geringe effectiviteit van het Nederlandse uitzettingsbeleid
en de verhoudingsgewijs goede opvang tijdens de asielprocedure (CPB 1999).

Tabel 2.17 Aantallen asielzoekers in een aantal Europese landen, 1988-1997 (x 1.000)
1988

1989

1990

1991

1992

8
103
5
32

14
121
8
59

21
193
13
56

22
256
15
45

20
438
18
30

35
323
27
27

5
16
5
20
17
211

10
22
5
32
24
295

30
23
5
29
36
406

58
27
5
27
42
496

25
16
5
83
18
653

Nederland (in %
van het totaal)
3,8
4,7
5,2
4,4
Bron: ministerie van Justitie (SCP-bewerking)

3,1

Nederland
B.R. Duitsland
België
Frankrijk
Verenigd
Koninkrijk
Oostenrijk
Denemarken
Zweden
Zwitserland
totaal 9 landen

1993 1994

1995

1996

1997

53
127
14
26

29
130
11
19

23
117
12
18

35
105
12
21

1995-1997
(per 1.000 van
de bevolking)
1,9
1,4
1,1
0,3

29
5
14
38
25
522

33
6
7
19
16
301

44
6
5
9
17
270

28
7
6
6
18
235

33
.
5
10
24
245

0,6
0,8
1,0
0,9
2,8
1,0

6,8

17,5

10,8

9,7

14,1

De asielzoekers wier aanvraag wordt gehonoreerd, vallen naar de aard van hun
verblijfsstatus in drie groepen uiteen. Over de laatste drie jaar beschouwd, krijgt
ongeveer 45% een A-status, hetgeen wil zeggen dat zij als politiek vluchteling
worden erkend en voor onbepaalde tijd in Nederland kunnen verblijven. De
overigen worden niet als vluchteling erkend, maar krijgen ofwel een vergunning tot
verblijf (VTV) ofwel een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV). De VTV
wordt toegekend aan asielzoekers die om humanitaire redenen van individuele aard
niet naar hun land kunnen worden teruggestuurd en de VVTV wordt toegekend aan
asielzoekers die uit een land komen dat vooralsnog in zijn geheel als onveilig wordt
beschouwd. Na een bepaalde verblijfsperiode worden deze statussen gewoonlijk
omgezet in een definitieve verblijfsvergunning.
De afgewezen asielzoekers worden slechts in een minderheid van de gevallen
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daadwerkelijk uitgezet. In de meerderheid is de uitzettingsprocedure slechts
administratief van aard.
De Nederlandse regering heeft in de afgelopen decennia op verschillende manieren
geprobeerd de stroom van asielzoekers en trouwens ook van andere immigranten in
te dammen (zie voor een overzicht De Beer 1998: 10-12). Reeds in 1973 werd de
werving van buitenlandse arbeiders gestaakt en de arbeidsmigratie aan banden
gelegd. De overkomst van de gezinsleden van de hier reeds aanwezige arbeidsmigranten werd vervolgens een belangrijke bron van immigratie. In de vroege jaren
tachtig werd een visumplicht voor Turken en Marokkanen ingevoerd en werd bij
gezinshereniging de eis gesteld dat het in Nederland herenigde gezin over
voldoende middelen van bestaan beschikte. In 1993 werd de bestaansmiddeleneis
voor gezinshereniging verder aangescherpt en werden strengere regels ingevoerd
bij inschrijving in de gemeentelijke bevolkingsregisters. In 1994 werden maatregelen tegen schijnhuwelijken uitgevaardigd. Voorts werd overgegaan tot concentratie van nieuwe asielaanvragers in een drietal aanmeldcentra, waar binnen 24 uur
wordt bepaald of een asielverzoek kansloos is. In 1995 werd de Wet veilige derde
landen aangenomen, die het mogelijk moet maken om asielzoekers die zich voor
hun aankomst in Nederland al in een veilig land bevonden te weigeren. Ook kwam
in dat jaar de Wet veilige landen van herkomst tot stand, die terugzenden van hier
aanwezige asielzoekers naar inmiddels veilig veronderstelde landen moet vergemakkelijken. Bij de verdragen van Schengen en Dublin werd bepaald dat asielzoekers wier aanvrage in één van de aangesloten landen is afgewezen, niet nogmaals in een ander land asiel kunnen krijgen. In de loop van 1999 is een wettelijke
barrière opgeworpen tegen asielzoekers die Nederland zonder papieren binnenkomen, waarbij hun, diverse uitzonderingen voorbehouden, niet langer het voordeel
van de twijfel wordt gegund.
Op 1 juli 1998 ging de Koppelingswet in waardoor illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen het recht op een aantal sociale voorzieningen wordt ontzegd.
Wat de grensbewaking en het uitzettingsbeleid niet vermogen, zou bereikt kunnen
worden door illegalen het bestaan in Nederland te bemoeilijken. Het gaat om
voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid, huisvesting, onderwijs en
ziekteverzekeringen, waarvan illegale vreemdelingen nog eens expliciet worden
uitgesloten (Bernini en Engbersen 1999).
De grote toestroom van asielzoekers leidde reeds in de jaren tachtig tot verstoppingen in het opvangsysteem, dat in verband daarmee enkele malen werd aangepast.
In 1987 werd bijvoorbeeld de Regeling opvang asielzoekers (ROA) geïntroduceerd.
Met behulp daarvan werden de asielzoekers door het toenmalige ministerie van
WVC naar meer dan 400 gemeenten in Nederland gedirigeerd voor een voorlopig
onderkomen in een zogenoemde ROA-woning. Het bleek echter nodig om daarnaast tal van noodvoorzieningen te creëren. Sinds 1994 is de verantwoordelijkheid
voor de opvang verlegd naar het ministerie van Justitie. Alle asielzoekers dienen
zich te melden in enkele centrale aanmeldcentra, waar een eerste selectie plaatsvindt. Degenen die niet onmiddellijk worden afgewezen, gaan naar één van de
onderzoeks- en opvangcentra en vervolgens worden degenen die in tweede instantie
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nog kans maken op toelating naar een asielzoekerscentrum verwezen. Op 1 juli
1995 waren er 58 asielzoekerscentra in gebruik en daarnaast ook nog steeds
65 noodopvanglocaties. Degenen die ten slotte een verblijfsvergunning krijgen,
hebben recht op een reguliere woning. De verantwoordelijkheid voor hun huisvesting berust bij de gemeenten, die naar gelang het niveau van de toestroom een
bepaald percentage van hun woningvoorraad dienen te reserveren.
Asielzoekers behoren officieel pas tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid
als zij als vluchteling zijn erkend of hun verblijf om humanitaire redenen is
aanvaard. In feite worden echter ook voordien al faciliteiten aangeboden (SCP
1998: 240).
In de nieuwe Vreemdelingenwet, die vermoedelijk in 2001 wordt ingevoerd, zullen
de verschillende verblijfsposities worden vervangen door één enkele tijdelijke
asielstatus, die na een periode van drie jaar overgaat in een vergunning voor
onbepaalde tijd. De tijdelijke asielstatus geeft recht op het verrichten van betaalde
arbeid, op huisvesting en op studiefinanciering. Gezinshereniging in Nederland is
tijdens deze periode mogelijk als de houder van de vergunning een inkomen heeft
op of boven het bijstandsniveau.
De mogelijkheid van bezwaar tegen een negatieve beschikking op het asielverzoek
verdwijnt in de nieuwe Vreemdelingenwet. De wijzigingen zijn bedoeld om de
asielprocedure te verkorten en een snellere integratie van de (voorlopig) toegelaten
asielzoekers te bewerkstelligen.
2.7 Conclusie
Nederland is al meer dan drie decennia de facto immigratieland. Te oordelen naar
alle restricties die in de loop van de tijd aan deze immigratie zijn opgelegd, is ons
land niet echt ingenomen met deze rol, maar moet het deze noodgedwongen
vervullen. Het toelatingsbeleid is overigens niet zonder effect. Zo daalde volgens
het CBS de immigratie in de jaren 1994 tot en met 1996 tot een niveau dat 20% lag
onder het niveau dat zonder beperkende maatregelen zou zijn bereikt (De Beer
1998: 12). Op deze grond verwacht het CBS ook dat de piek in de immigratie die
wij thans, in de periode 1997-1999, beleven, ook weer door een dal zal worden
gevolgd, omdat het beleid zich opnieuw schrap zal zetten. Dat laatste gebeurt
stellig, maar een gefundeerd oordeel over de effectiviteit van het restrictieve beleid
in de toekomst is nauwelijks te geven. Het Centraal Planbureau waagt zich er
althans niet aan (CPB 1999). Het CBS kiest in zijn bevolkingsprognose van allochtone groepen voor een afvlakkende curve van het aantal asielzoekers, waarbij we
binnen enkele jaren op een niveau van 30.000 vestigingen uit hoofde van asielmigratie zullen uitkomen, volgmigratie van gezinsleden inbegrepen. Ook bij deze
voorzichtige veronderstelling zal in 2015 12% à 14% van de bevolking tot een
etnische minderheid behoren (exclusief Oost-Europeanen en Zuid-Europeanen)
tegen een huidig percentage van omstreeks 9 (inclusief Oost-Europeanen en ZuidEuropeanen). Van die toekomstige minderhedenpopulatie zal ruim 40% bestaan uit
asielmigranten uit de derde wereld. Thans vormen deze trouwens ook al bijna een
kwart van de totale minderhedenbevolking.
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Het toelatingsbeleid zal de komende tijd commotie blijven geven. De internationale
verdragsteksten en de Vreemdelingenwet geven zelfs in theorie geen antwoord
meer op de vraag wie asielgerechtigd is. De beleidspraktijk blijkt conjunctuurgevoelig in die zin dat zij reageert op buitenlandse druk en binnenlands onbehagen.
Naarmate het aanbod van asielzoekers groter is, is de bereidheid tot verlening van
een vluchtelingenstatus kleiner, maar dat wil niet zeggen dat er meer asielzoekers
worden tegengehouden of uitgezet. De onzekerheden over de asielwaardigheid van
de aanvragers hebben geleid tot de instelling van voorlopige en voorwaardelijke
verblijfstitels, die in de praktijk definitief blijken te zijn. Het Nederlandse asielbeleid is in dit opzicht ruimhartig. Het voordeel van de twijfel komt overwegend bij
de asielzoekers. Daarbij komt dat het uitzettingsbeleid ten enen male ineffectief is.
Nederland kende lange tijd een minderhedenbevolking waarin vier herkomstlanden
sterk dominant waren, te weten Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Deze
'klassieke minderheden' zijn in 1998 nog steeds goed voor 63% van het totaal. De
ten gevolge van de immigratie optredende verschuivingen in de herkomst van de
minderhedenbevolking hebben verschillende consequenties. De voortgang van de
immigratie stelt hoge eisen aan het integratiebeleid. Ook op lange termijn zullen
hier grote aantallen kortverblijvers aanwezig zijn die hun weg in de Nederlandse
samenleving nog helemaal moeten vinden. Daarbij verbrokkelt het beeld. Een
toenemende heterogeniteit naar herkomstland, leeftijd en verblijfsduur tekent zich
af. Deze verbrokkeling heeft gevolgen voor het voorzieningenbeleid, dat met een
veelheid van situaties en behoeften te maken krijgt. Net toen aan het eind van de
jaren tachtig de immigratie van 'klassieke minderheden' haar voltooiing leek te
naderen en de demografische toekomst van deze groepen voorspelbaar leek te
worden, zette de grootschalige asielmigratie in. Daarnaast worden de rijen van de
vier 'klassieke minderheden' nog steeds versterkt door nieuwe immigranten. Bij de
Antillianen drukken deze zelfs zo sterk hun stempel op de totale etnische groep dat
het aanvankelijk gunstige beeld dat de Antillianen in sociaal opzicht te zien gaven,
in zijn tegendeel lijkt te verkeren.
Niet voor niets hebben de jaren negentig het aanzien gegeven aan een 'nieuwkomersbeleid' dat het oude minderhedenbeleid wellicht zal overvleugelen.
Er zijn desalniettemin twee factoren die als tegenkrachten tegen de verbrokkeling
kunnen werken. De minderheden zijn sterk geconcentreerd in de vier grootste
steden van ons land en dat zal vermoedelijk zo blijven. Bij een stabiel blijvend
aandeel van de minderheden in deze vier steden zal daar in 2015 tussen de 40% en
45% van de bevolking tot de etnische minderheden behoren. Bij de jeugd zijn deze
percentages thans al overschreden. Het is (gezien de behoedzaamheid die het CBS
in zijn allochtonenprognoses in acht neemt) echter heel goed mogelijk en zelfs
waarschijnlijk dat in 2015 de meerderheid van de bevolking in de vier grote steden
tot een etnische minderheid zal behoren. Dat heeft voor de minderheden het
voordeel van een grote ontmoetingskans met groepsgenoten en van een groot
draagvlak voor de eigen etnische voorzieningen. Ook de overheidsvoorzieningen
kunnen baat vinden bij dit schaalvoordeel. Daarentegen kan diezelfde massaliteit
van de etnische-bevolkingsconcentraties de integratie belemmeren. Hele stadswij51

ken worden allochtoon en in die wijken zullen nog slechts 'zwarte' scholen overblijven.
Een verdere mogelijk bindende factor aan allochtone zijde is gelegen in het
blijvend hoge aandeel van de moslims in de minderhedenbevolking. Thans is naar
schatting ruim de helft van de minderhedenbevolking moslim en dat zou in 2015
nog steeds het geval kunnen zijn. In de periode 1985-1998 kwam steeds een
aanzienlijk deel van de asielmigranten uit islamitische landen. Het aandeel van de
moslims in de bevolking van Nederland zou daarmee stijgen tot 6% à 7%.
Deze blik op de toekomst vraagt overigens om een kanttekening. Puur demografische ramingen houden slechts zijdelings enige rekening met processen van integratie en assimilatie. Zij doen dit bij voorbeeld in de vorm van veronderstellingen
over gemengde huwelijken en (dalende) vruchtbaarheid bij de allochtone bevolking. Het behoren tot een etnische minderheid houdt echter in de Nederlandse
beleidscontext meer in dan een bepaalde etnische origine. Het veronderstelt ook een
moeilijk te overbruggen sociale achterstand bij de migranten en hun nazaten, een
achterstand die het leven van deze groepen in belangrijke mate bepaalt. Daaraan
zou men kunnen toevoegen (in de beleidsmatige definities wordt dit vaak nagelaten) dat ook de eigen culturele identiteit in het leven van de etnische minderheden een grote rol speelt. Dit alles hoeft echter in de wat verdere toekomst niet
meer in die mate te gelden. Een aanzienlijk deel van de thans aanwezige allochtonen lijdt al niet meer onder sociale achterstand en zo zijn er ook tal van allochtonen die zich in cultureel opzicht weinig meer van autochtonen onderscheiden.
Heeft het zin om deze allochtonen op grond van hun herkomst tot in lengte van
dagen aan de etnische minderheden toe te delen en hen in die kwaliteit in
bevolkingsramingen mee te laten draaien? Ook al zou men dit zinvol achten, dan is
het nog niet mogelijk. Bij de derde generatie van de minderheden staken thans de
tellingen. Hier geborenen wier ouders ook al in Nederland zijn geboren, zijn niet
meer als allochtoon te identificeren, tenzij men het criterium 'geboorteland van de
grootouders' in de bevolkingsboekhouding operationeel zou willen maken. Voor het
overige rest slechts zelftoewijzing van personen aan etnische groepen als mogelijkheid, maar deze methode kan alleen worden toegepast via grootschalige bevolkingssurveys, ten behoeve waarvan het overigens, bij het ontbreken van een
adequaat populatieregister, steeds moeilijker zal worden om een steekproef te
trekken. Kortom, de sociale categorieën die met recht etnische minderheden
kunnen worden genoemd, lenen zich op lange termijn steeds minder voor een
demografische benadering. Enerzijds telt men personen mee die in sociaal-cultureel
opzicht aan hun groep zijn 'ontsnapt', anderzijds verliest men leden van de derde
generatie, geheel los van hun sociaal-culturele positie.

Noot
1
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Sinds 1998 worden in het buitenland geboren nakomelingen van twee Nederlandse ouders echter
buiten de definitie gehouden. De numerieke consequenties van deze uitzuivering zijn gering.

Bijlage bij hoofdstuk 2

Spreiding van niet-westerse allochtonen in de vier grote steden

Noord-Nederland
Percentage etnische minderheden per postcodegebied

Legenda
0-5%
5-10%
10-30%
30-100%
N.v.t./geen data

Midden en Oost-Nederland
Percentage etnische minderheden per postcodegebied

Legenda
0-5%
5-10%
10-15%
15% en meer
N.v.t./geen data

Zuid-Nederland
Percentage etnische minderheden per postcodegebied

Legenda
0-5%
5-10%
10-30%
30% en meer
N.v.t./geen data

Noord-Holland
Percentage etnische minderheden per postcodegebied

Legenda
0-5%
5-10%
10-30%
30% en meer
N.v.t./geen data

Zuid-Holland
Percentage etnische minderheden per postcodegebied

Legenda
0-5%
5-10%
10-30%
30% en meer
N.v.t./geen data

Amsterdam
Percentage niet-westerse allochtonen per wijk, 1998

Legenda
tot 20%
20-30%
30-50%
50% en meer
N.v.t./geen data

Rotterdam
Percentage niet-westerse allochtonen per wijk, 1998

Legenda
0-20%
20-30%
30-50%
50% en meer
N.v.t./geen data

Den Haag
Percentage niet-westerse allochtonen per wijk, 1998

Legenda
0-20%
20-30%
30-50%
50% en meer
N.v.t./geen data

Utrecht
Percentage niet-westerse allochtonen per wijk, 1998

Legenda
0-20%
20-30%
30-50%
50% en meer
N.v.t./geen data

DEEL 2
OPLEIDING EN ONDERWIJS
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3 OPLEIDING EN BEHEERSING VAN DE NEDERLANDSE TAAL

3.1 Inleiding
Er is vrijwel geen aspect van het maatschappelijke functioneren van personen
waarin het opleidingsniveau geen rol speelt. De plaats waar men woont, de mensen
met wie men omgaat, het werk dat men doet, de krant die men leest, de televisieprogramma's die men ziet, de leeftijd waarop men kinderen krijgt, de wijze waarop
men deze kinderen opvoedt, het optreden van gebreken bij veroudering en tenslotte
ook de leeftijd waarop men sterft: op al deze terreinen hangen verschillen tussen
personen samen met verschillen in opleidingsniveau. De invloed van opleiding is
niet op alle aspecten even sterk en is bovendien aan verandering onderhevig. Zo is
het tot voor kort vrijwel steeds zo geweest dat smaakvoorkeuren van hoger opgeleiden na verloop van tijd worden overgenomen door lager opgeleiden; tegenwoordig lijken zich echter ook omgekeerde bewegingen voor te doen. Een voor het
onderwerp van deze rapportage belangrijkere ontwikkeling vormen echter de
afgenomen kansen op werk voor de personen zonder opleiding. In de jaren zestig
en zeventig was op de arbeidsmarkt de vraag naar ongeschoolde handarbeid groter
dan het binnenlandse aanbod. Dit is één van de oorzaken van de migratie van
diegenen die thans tot de minderheden behoren. Na de economische crisis van het
begin van de jaren tachtig en de daaropvolgende herstructurering van het bedrijfsleven is de vraag naar ongeschoold werk in de industrie sterk verminderd en wordt
het ongeschoolde werk in de dienstensector grotendeels uitgevoerd door personen
met een hoger opleidingsniveau dan voor de functie is vereist. De werkloosheid
onder ongeschoolden is als gevolg van het één en ander beduidend hoger dan onder
gediplomeerden.
Door de verwevenheid van opvattingen, houdingen, het functioneren en het gedrag
van personen met hun opleidingsniveau, wordt de positie van groeperingen in de
samenleving en dus die ook van de minderheden in sterke mate bepaald door hun
opleidingsniveau. Maar niet alleen het opleidingsniveau is van belang. Om in een
technologisch hoog ontwikkelde en organisatorisch complexe samenleving als de
Nederlandse mee te kunnen komen, is het nodig dat men de Nederlandse taal op
zijn minst spreekt en verstaat. Hoger opgeleiden kunnen zich soms goed handhaven
met het Engels, maar voor wie in werk en sociale contacten vaak te maken heeft
met lager opgeleiden is het Nederlands onontbeerlijk.
Personen uit de minderheden die als voorbeelden van geslaagde integratie of
maatschappelijk succes naar voren worden geschoven, hebben vrijwel altijd een
goede opleiding genoten en spreken goed Nederlands. Bij gebrekkige integratie en
maatschappelijke problemen van minderheden wordt daarentegen zonder uitzondering gewezen op het geringe opleidingsniveau. In discussies over de arbeidskansen van personen uit de minderheden laten werkgeversorganisaties niet na te
benadrukken dat personen uit de minderheden met een passende opleiding en een
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goede beheersing van de Nederlandse taal in hun bedrijven dezelfde kansen krijgen
als autochtone Nederlanders.
Dat personen uit de minderheden gemiddeld lager zijn opgeleid dan de autochtone
bevolking, is inmiddels een algemeen bekend gegeven. Tegelijkertijd wordt echter
ook duidelijk dat het gemiddelde een afnemende betekenis heeft voor de karakterisering van het opleidingsniveau van de minderheden. Met regelmaat zijn in
televisieprogramma's jonge, hoogopgeleide, welbespraakte allochtonen te zien die
zich afzetten tegen het in hun ogen tot cliché geworden beeld van de slecht
Nederlands sprekende Turkse of Marokkaanse arbeidsmigrant. Dat een aanzienlijk
deel van de Surinamers en Antillianen wat betreft opleiding niet onderdoet voor
hun autochtone leeftijdgenoten, is bijna van oudsher een gegeven. Als voormalige
rijksgenoten is ook hun verhouding tot de Nederlandse taal een heel andere dan die
van de arbeidsmigranten. Hier staat echter tegenover dat een deel van de recentelijk
gemigreerde Antillianen lager is opgeleid dan hun voorgangers en dat een deel van
deze laagopgeleide Antillianen ook veel moeite heeft met de Nederlandse taal. Het
opleidingsniveau van de asielzoekers die zich in de afgelopen tien jaar hier hebben
gevestigd loopt sterk uiteen. Het is moeilijk een precies beeld te verkrijgen van hun
opleidingsniveau, onder meer omdat hun opleidingen vaak moeilijk vergelijkbaar
zijn met Nederlandse opleidingen.
De huidige minderheden vormen het resultaat van een migratiebeweging die eind
jaren vijftig, begin jaren zestig is begonnen. In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat er
sinds de komst naar ons land van de eerste primaire arbeidsmigranten en rijksgenoten een aanzienlijke differentiatie binnen de minderhedenbevolking is
opgetreden. Aan de hand van hun migratiegeschiedenis zijn verschillende typen
onderscheiden: (arbeids)migranten van de eerste generatie en hun partners, de
nakomelingen van deze eerste generatie en volgmigranten die zich als partner bij
een nakomeling hebben gevoegd. De opleidingsniveaus en de beheersing van de
Nederlandse taal van deze migrantentypen lopen uiteen en het migratietype is
daarmee een bron van verscheidenheid in het opleidingsniveau en de beheersing
van het Nederlands van de minderheden.
Tal van publicaties benadrukken dat de opleidingsniveaus en de beheersing van het
Nederlands van de minderheden in samenhang met de zojuist genoemde ontwikkelingen nu een grote mate van variëteit vertonen. Deze verscheidenheid in beeld te
brengen aan de hand van recente gegevens is het belangrijkste oogmerk van dit
hoofdstuk. Paragraaf 3.2 geeft om te beginnen een actueel algemeen overzicht van
het opleidingsniveau van de minderheden. Men krijgt daarbij een eerste indruk van
de verscheidenheid binnen de minderheden door vergelijking van het opleidingsniveau naar herkomstgroepering, leeftijd en geslacht. In paragraaf 3.3 wordt de
variatie in opleidingsniveaus verder geëxploreerd, onder meer door te kijken naar
verschillen in samenhang met het migratietype en het land waar men de opleiding
heeft gevolgd.
De paragrafen 3.2 en 3.3 gaan over het opleidingsniveau van de minderheden.
Voor de maatschappelijke positie is dit het meest bepalende aspect van de
opleiding. Opleidingen verschillen echter niet alleen naar niveau, maar ook naar
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inhoud. Op de arbeidsmarkt kan de richting van de opleiding die men heeft van
meer betekenis zijn voor de arbeidskansen dan het opleidingsniveau. Paragraaf 3.4
beschrijft daarom hoe de minderheden zijn verdeeld over onderscheiden opleidingsrichtingen.
In de paragrafen 3.2 tot 3.4 worden verschillen in opleidingsniveau en opleidingsrichting in verband gebracht met onder meer leeftijd, migratiegeneratie en het land
waar men de opleiding heeft gevolgd. Dit zijn kenmerken van de personen zelf van
wie opleidingsverschillen worden beschreven. Loopbanen in het onderwijs en
onderwijsresultaten worden echter ook bepaald door kenmerken van de ouders van
leerlingen. Meer in het bijzonder blijkt het opleidingsniveau van ouders van
belang. Kinderen van hoogopgeleide ouders doen het op school beter dan kinderen
van wie de ouders een lagere opleiding hebben. Bij de minderheden zou ook de
mate van sociale integratie in de Nederlandse samenleving een rol kunnen spelen.
In paragraaf 3.5 worden analyses besproken waarin de invloed van deze factoren op
het opleidingsniveau van personen uit de minderheden wordt onderzocht.
Opleiding geldt als sleutel voor het realiseren van maatschappelijke en economische voordelen. Voor personen uit de minderheden zou de beheersing van de
Nederlandse taal een soortgelijke functie kunnen vervullen. Paragraaf 3.6 beschrijft
hoe de minderheden er wat dit betreft voorstaan en welke verschillen zich tussen en
binnen groeperingen voordoen. Paragraaf 3.7 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
3.2 Algemeen overzicht
Het opleidingsniveau van personen wordt gewoonlijk afgemeten aan het hoogste
diploma dat na het basisonderwijs is behaald. Ten behoeve van de beschrijving in
dit hoofdstuk zijn de diploma's ingedeeld vier klassen: geen diploma, vbo/mavo,
mbo/havo/vwo, hbo/wo. Voor een eerste vergelijking van de verschillende groeperingen zijn de aandelen personen in de hoogste en de laagste opleidingsklasse het
meest informatief.
Ook in 1998 is het opleidingsniveau van de minderheden nog beduidend lager dan
dat van de autochtone bevolking. De verscheidenheid tussen de herkomstgroeperingen is echter aanzienlijk. In tabel 3.1 zijn drie categorieën van herkomstgroeperingen te onderscheiden. Binnen de categorieën zijn de verschillen in opleidingsniveau beperkt, tussen de categorieën zijn ze groot tot zeer groot. De categorie met
gemiddeld het laagste opleidingsniveau bestaat uit Turken en Marokkanen. Veel
hoger is het gemiddelde opleidingsniveau van Surinamers, Antillianen, ZuidEuropeanen en personen uit 'overige landen'. Deze laatste categorie bestaat voor
een groot deel uit vluchtelingen en asielzoekers. Onder hen bevinden zich veel
hoger opgeleiden, tegelijkertijd is echter het aandeel zeer laagopgeleiden onder hen
beduidend groter dan onder de autochtone bevolking. Autochtone Nederlanders,
West-Europeanen en Amerikanen hebben gemiddeld het hoogste opleidingsniveau.
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Tabel 3.1 Opleidingsniveau van niet-schoolgaanden, naar land van herkomstgroepering en geslacht, 1998 en
1996/'97 (in procenten)
max. bao

vbo/mavo

mbo/havo/vwo

hbo/wo

59,0
72,6

18,5
11,1

17,1
10,3

5,5
5,9

29,3
24,2
24,2
20,3

33,6
28,7
32,2
20,0

20,8
27,3
30,6
34,9

16,3
19,8
13,0
24,7

8,4
9,9

21,5
21,7

36,9
44,0

33,2
24,4

71,8
78,9

12,8
7,6

12,9
11,3

2,5
2,1

Suriname
Antillen
Zuid-Europa
niet-geïnd.

33,1
33,4
28,0
26,8

28,0
29,6
25,9
20,2

25,3
25,1
30,1
33,8

13,7
11,9
15,9
19,2

West-Europa/VS
Nederland

9,8
12,6

20,3
28,1

40,1
40,4

29,8
18,9

mannen
Turkijea
Marokkoa
Surinamea
Antillena
Zuid-Europab
overige landenb
West-Europa/VSb
Nederlandb
vrouwen
Turkije
Marokko

Bron: a ISEO/SCP (SPVA'98); b CBS (EBB'96/'97) SCP-bewerking

Beschouwing van de aandelen van de verschillende groeperingen in de hoogste en
de laagste opleidingsklasse maakt het mogelijk de verscheidenheid in opleidingsniveaus tussen en binnen de herkomstgroeperingen nader te karakteriseren. De
Turken en Marokkanen worden gekenmerkt door zeer hoge aandelen personen met
hooguit basisonderwijs. Vooral onder de Marokkaanse vrouwen is het aandeel zeer
laagopgeleiden met bijna 80% extreem hoog. Hier staat tegenover dat een inmiddels aanzienlijke groep Turken en Marokkanen een diploma heeft op het niveau
van mbo of hoger. Bij de Turkse mannen is het aandeel van de gediplomeerden op
dit niveau de 20% al gepasseerd en zelfs onder de Marokkaanse vrouwen is hun
aandeel met meer dan 13% substantieel.
Bij de Surinamers en Antillianen en ook bij personen uit de overige landen vallen
de relatief hoge aandelen hbo/wo-opgeleiden op. Wanneer alleen de gediplomeerden in beschouwing worden genomen, dan is onder deze herkomstgroeperingen het
aandeel van hbo/wo'ers nauwelijks kleiner dan onder de autochtone bevolking
(figuur 3.1). Dit geldt overigens ook voor de Marokkaanse mannen.
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Figuur 3.1 Opleiding van gediplomeerden, naar land van herkomstgroepering en geslacht, 1998 en 1996/'97 (in
procenten)
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0
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Bron: Turkije, Marokko, Suriname, Antillen = ISEO/SCP (SPVA'98); Zuid-Europa, overige landen, West-Europa/VS,
Nederland: CBS (EBB'96/'97) SCP-bewerking

Tegenover de relatief hoge aandelen gediplomeerden op het niveau van het hoger
onderwijs staan bij de Surinamers en Antillianen echter ook relatief hoge percentages vbo/mavo-gediplomeerden. Samen met een toch nog betrekkelijk groot aandeel ongediplomeerden onder het totaal van de niet-schoolgaanden resulteert dit
voor de Surinamers en Antillianen gemiddeld in een aanzienlijke opleidingsachterstand ten opzichte van de autochtone bevolking. Ook onder de Turkse en
Marokkaanse gediplomeerden zijn de aandelen met ten hoogste een vbo/mavodiploma vooral bij de mannen veel hoger dan onder de autochtone gediplomeerden.
Bij de vrouwen zijn de verschillen wat dit betreft kleiner.
De opleidingsachterstand van personen uit de categorie 'overige landen' is volledig
het gevolg van een groter aandeel ongediplomeerden. De verdeling van de
diplomabezitters over de verschillende opleidingsniveaus wijkt in deze herkomstgroeperingen nauwelijks af van die van de autochtone gediplomeerden. Dit is ook
bij de Zuid-Europese vrouwen het geval.
De hiervoor besproken herkomstgroeperingen behoren alle tot de minderheden.
Hun opleidingsniveau is veel lager dan dat van allochtonen uit West-Europa en de
Verenigde Staten. Het opleidingsniveau van personen uit deze herkomstgroeperingen is zelfs hoger dan dat van de autochtone bevolking.
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Geen onderwijs gevolgd
Personen die hebben deelgenomen aan het basisonderwijs hebben in ieder geval
leren lezen, schrijven en rekenen. Wie in het geheel geen onderwijs heeft gevolgd,
zal over het algemeen niet over deze vaardigheden beschikken. In het huidige
maatschappelijk verkeer vormt dit een ernstige handicap.
Als gevolg van de leerplicht kan het onder de autochtone bevolking niet voorkomen
dat iemand in het geheel geen onderwijs heeft gevolgd. Dat betekent overigens niet
dat er geen analfabetisme is onder autochtonen. In Turkije en meer nog in Marokko
is het onderwijs minder algemeen verbreid dan in Nederland en vooral onder de
ouderen hebben velen geen of hooguit enkele jaren onderwijs gevolgd.
Figuur 3.2 Geen of slechts enkele jaren onderwijs onder niet-schoolgaanden, naar land van herkomstgroepering,
leeftijd en geslacht, 1998 (in procenten)
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Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

Figuur 3.2 laat zien dat vooral onder de oudere Turken en Marokkanen het aandeel
personen dat nooit naar school is geweest buitengewoon groot is. Bij de vrouwen
uit deze herkomstgroeperingen is het aandeel volledig ongeschoolden nog weer
beduidend hoger dan bij de mannen. De 25-39-jarigen staan er wat dit betreft aanzienlijk beter voor, maar toch heeft van de Marokkaanse mannen uit deze leeftijdsklasse nog meer dan een kwart geen of vrijwel geen onderwijs gevolgd.
Bij de jongeren zou men eigenlijk verwachten dat de afwezigheid van enige vorm
van onderwijs niet meer voorkomt. Zo is het echter niet: nog zo'n 15% van de
15-24-jarige Turkse en Marokkaanse meisjes en meer dan 10% van de Marok64

kaanse jongens heeft geen of slechts enkele jaren onderwijs gevolgd.
Het ontbreken van enige vorm van onderwijs speelt bij Surinamers en Antillianen
veel minder. Alleen bij de ouderen onder hen zijn er substantiële aantallen die
nooit op school hebben gezeten.
Naar leeftijd
De deelname aan onderwijs is in de loop van de tijd sterk toegenomen. Jongeren
van nu zitten langer op school en bereiken gemiddeld hogere opleidingsniveaus dan
hun ouders. De ouders op hun beurt zijn weer hoger opgeleid dan de grootouders.
De stijging van het opleidingsniveau in de loop van de tijd heeft tot gevolg dat het
opleidingsniveau van personen samenhangt met de leeftijd. Jongeren hebben een
hoger opleidingsniveau dan ouderen.
Ook in de herkomstlanden van de minderheden is de onderwijsdeelname toegenomen en ook bij de minderheden zullen de jongeren dus hoger zijn opgeleid dan
de ouderen. Daar komt bij dat van de jongeren een aanzienlijk deel een opleiding in
Nederland heeft gehad. Dit kan ertoe leiden dat de verschillen in opleidingsniveau
tussen de minderheden en de autochtone bevolking bij jongeren kleiner zijn dan bij
ouderen.
De bestudering van opleidingsverschillen in samenhang met de leeftijd wordt bemoeilijkt door het gegeven dat van de jongeren een deel nog bezig is met een opleiding. Dit deel is onder de 15-24-jarigen veel groter dan onder de 25-39-jarigen.
Wanneer men nu uitgaat van het opleidingsniveau van personen die niet meer
deelnemen aan onderwijs, dan zijn de jongere leeftijdsklassen niet goed vergelijkbaar met de oudere.
Om de leeftijdsklassen beter vergelijkbaar te maken is voor degenen die nog op
school zitten een schatting gemaakt van het niveau dat zij nog zullen behalen. Dit
is gelijkgesteld aan het diploma van het schooltype dat zij bezoeken.
Vanzelfsprekend brengt dit de nodige schattingsfouten met zich mee, maar de
gevolgen daarvan kunnen binnen de perken worden gehouden door de hogere
niveaus samen te voegen tot één klasse: mbo en hoger. Van de vbo/mavo-deelnemers zal een deel weliswaar doorstromen naar het mbo of havo, maar daar staat
tegenover dat een deel van de leerlingen in de hogere schooltypen het diploma niet
haalt en blijft steken op vbo/mavo-niveau. De uiteindelijke percentages zonder enig
diploma zullen wel iets hoger uitvallen, vanwege uitval van deelnemers aan vbo,
mavo, havo en vwo.
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Figuur 3.3 Opleidingsniveau van schoolgaanden en niet-schoolgaanden, naar land van herkomstgroepering en
leeftijd, 1998 en 1996/'97 (in procenten)
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De verwachting dat jongeren hoger zijn opgeleid dan ouderen wordt door de
grafieken in figuur 3.3 bevestigd. Voor de kansen van personen op de arbeidsmarkt
wordt tegenwoordig een opleiding boven het niveau vbo/mavo onmisbaar geacht.
Het aandeel gediplomeerden op dit niveau, dat wil zeggen mbo of hoger, is onder
de 25-39-jarigen uit de autochtone bevolking ongeveer anderhalf keer zo groot als
onder de 40-64-jarigen. Van de autochtone jongeren in de leeftijdsklasse 15-24 jaar
behaalt nog weer een groter deel ten minste een mbo-diploma. Het verschil tussen
de jongste en de middelste leeftijdsklasse is echter veel kleiner dan het verschil
tussen de middelste leeftijdsklasse en de 40-plussers.
Bij de vrouwen komt de verhoging van het opleidingsniveau in de jongere leeftijdscategorieën nog wat geprononceerder tot uiting dan bij de mannen. De achterstand
die de vrouwen hebben ten opzichte van de mannen in de hoogste leeftijdscategorie
is in de jongste leeftijdsklasse veranderd in een voorsprong. Terwijl in de leeftijdsklasse 40-64 jaar het aandeel mbo- en hoger-gediplomeerden bij de vrouwen zo'n
10 procentpunten lager is dan bij de mannen, is het in de leeftijdsklasse 15-24 jaar
bijna 10 procentpunten hoger. Het hogere opleidingsniveau van de jongeren is
vooral een gevolg van het feit dat het aantal personen zonder enig diploma van een
school voor voortgezet onderwijs in de jongere leeftijdsklassen lager is dan onder
de 40-plussers.
Zoals verwacht zijn ook bij de minderheden de jongeren beter opgeleid dan de
ouderen. De verschillen tussen de leeftijdsklassen zijn bij hen nog beduidend groter
dan in de autochtone bevolking. Terwijl van de Turken en Marokkanen in de
leeftijdsklasse 40-64 jaar minder dan 10% een mbo- of hoger diploma heeft, haalt
van de 15-24-jarigen ruim 40% een diploma op dit niveau. Net als bij de autochtone bevolking komen ook bij de Surinamers en Antillianen de vrouwen in de
jongste leeftijdsklasse iets beter uit de bus dan de mannen. Bij de Turken en
Marokkanen is dit niet het geval. Het aandeel gediplomeerden op mbo-niveau en
hoger is bij de 15-24-jarige vrouwen onder hen weliswaar niet kleiner dan bij de
mannen, maar een beduidend groter deel heeft geen enkel diploma.
Ook de middelste leeftijdsklasse, die van de 25-39-jarigen, is bij de minderheden
aanzienlijk beter opgeleid dan de leeftijdsklasse van de 40-64-jarigen. Bij de
Turken en Marokkanen is echter het aandeel dat geen enkel diploma heeft in deze
leeftijdsklasse nog erg groot. Bij de mannen is dit meer dan de helft, bij de vrouwen
bijna drie kwart. De Surinamers en Antillianen staan er in dit opzicht veel beter
voor.
De jongeren onder de minderheden zijn weliswaar veel beter opgeleid dan de
ouderen, maar toch blijft hun opleidingsniveau nog ver achter bij dat van hun
autochtone leeftijdgenoten. Bij de Turkse en Marokkaanse 15-24-jarigen is vooral
het aandeel ongediplomeerden nog hoog, speciaal bij de vrouwen. Zo'n 30% van
hen heeft geen diploma van een school voor voortgezet onderwijs of zal dit niet
behalen. Personen zonder enig diploma zijn op de huidige arbeidsmarkt de groep
met de kwetsbaarste positie. De vraag naar ongeschoold werk is weliswaar aanzienlijk, maar de ongeschoolden leggen het in de concurrentiestrijd om deze banen af
tegen scholieren, studenten en geschoolde herintredende vrouwen en ook vbo- en
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mavo-gediplomeerden krijgen op dit segment van de arbeidsmarkt meestal de
voorkeur boven de ongediplomeerden.
Is het verschil tussen de minderheden en de autochtone bevolking bij de jongeren
nu kleiner dan bij de ouderen? Dit is vast te stellen aan de hand van de verhoudingen tussen de percentages van de minderheden en de autochtonen in de hoogste en
de laagste opleidingsklasse van figuur 3.3. De verhoudingsgetallen staan in
tabel 3.2.

Tabel 3.2 Verhouding van opleidingsniveaus van minderheden ten opzichte van autochtone bevolking, naar
herkomst en leeftijd, 1998 (percentage bij minderheden/percentage bij autochtonen)
mannen

vrouwen

Turkije

Marokko

Suriname

Antillen

Turkije

Marokko

Suriname

Antillen

geen diploma
15-24 jaar
25-39 jaar
40-64 jaar

3,5
4,0
3,0

3,2
5,0
3,3

2,1
1,7
1,4

1,9
1,5
1,0

13,2
6,2
2,8

12,7
6,8
3,0

5,0
1,9
1,4

4,1
2,3
1,4

mbo of hoger
15-24 jaar
25-39 jaar
40-64 jaar

0,6
0,5
0,2

0,6
0,4
0,1

0,8
0,7
0,8

0,8
0,9
1,0

0,5
0,3
0,1

0,6
0,3
0,0

0,8
0,7
0,8

0,8
0,7
0,7

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

De cijfers in tabel 3.2 zijn op het eerste gezicht opmerkelijk. Ondanks het feit dat
de jongeren uit de minderheden veel beter zijn opgeleid dan de ouderen, zijn de
verhoudingsgetallen voor de jongeren bij de ongediplomeerden in de meeste gevallen ongunstiger. Bij de 15-24-jarige Turkse en Marokkaanse vrouwen bereiken
ze zelfs zeer hoge waarden. Dit is een gevolg van het feit dat van de autochtone
jongeren tegenwoordig maar een zeer klein deel geen enkel diploma behaalt. Voor
de vrouwen geldt dit in nog sterkere mate dan voor de mannen. Daardoor zijn ook
bij niet zo heel erg grote verschillen in percentages gediplomeerden de verhoudingsgetallen bij de vrouwen al gauw erg hoog.
De percentages ongediplomeerden onder de jongeren uit de minderheden zijn veel
lager dan onder de ouderen, maar doordat ook van de autochtone jongeren het
aandeel ongediplomeerden veel kleiner is dan dat van de ouderen, is de verhouding
tussen minderheden en autochtonen in dit opzicht bij de jongeren nog ongunstiger
dan bij de ouderen.
De verhoudingsgetallen voor de percentages gediplomeerden op mbo-niveau of
hoger zien er voor de minderheden veel beter uit dan de gegevens over de ongediplomeerden. Dit geldt in het bijzonder voor de Turken en Marokkanen. Bij hen
zijn de percentageverhoudingen voor deze gediplomeerden bij de jongeren veel
beter dan bij de ouderen. Bij de Surinamers en Antillianen is er over het algemeen
nauwelijks verschil tussen jongeren en ouderen. Ook dit is te beschouwen als een
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positief resultaat, omdat de ouderen behoren tot de vroegere migranten uit deze
landen. Deze groep was over het algemeen hoger opgeleid dan degenen die later
naar Nederland zijn gekomen. Alleen bij de Antilliaanse mannen hebben de jongeren het hoge aandeel mbo- of hoger gediplomeerden van de ouderen niet kunnen
vasthouden. Terwijl het aandeel gediplomeerden op dit niveau bij de 40-64-jarige
Antillianen even groot is als bij hun autochtone leeftijdgenoten, is de verhouding
bij de 15-24-jarigen ongunstiger voor de Antillianen.
Ontwikkeling in de loop van de tijd
In het voorgaande is duidelijk geworden dat jongeren uit de minderheden veel
hoger zijn opgeleid dan ouderen. Dit brengt met zich mee dat het opleidingsniveau
van de minderhedenbevolking als geheel in de loop van de tijd stijgt. In hoofdstuk
1 is vermeld dat een gedetailleerde analyse van de ontwikkeling van het opleidingsniveau deel uitmaakt van een studie naar trends in de maatschappelijke positie van
de minderheden door het ISEO. Hier wordt daarom volstaan met een enkele grafiek
van het opleidingsniveau van niet-schoolgaanden uit de minderheden in 1988,
1994 en 1998 (figuur 3.4).
Figuur 3.4 Opleiding van 15-64-jarige niet-schoolgaanden, naar land van herkomstgroepering, 1988-1998
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Het opleidingsniveau van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse bevolking is de
afgelopen tien jaar duidelijk gestegen: de aandelen ongediplomeerden in deze
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groeperingen zijn afgenomen, de aandelen gediplomeerden op mbo-niveau en
hoger zijn toegenomen. Interessant is de ontwikkeling van het aandeel vbo/mavogediplomeerden. Bij de Turken en Marokkanen neemt dit aanvankelijk toe, daarna
vermindert het weer en wel ten gunste van de aandelen hoger gediplomeerden.
Hierin komt tot uitdrukking dat een deel van de jongeren uit deze bevolkingsgroepen inmiddels is doorgedrongen tot de hogere vormen van onderwijs en daar een
diploma heeft gehaald. Ook bij de Surinamers en Antillianen zijn de bevolkingsaandelen met een opleiding boven het niveau vbo/mavo de afgelopen tien jaar
toegenomen. Anders dan bij de andere herkomstgroeperingen is echter bij de
Antillianen het aandeel ongediplomeerden niet afgenomen.
Conclusie
In de beeldvorming over minderheden vormt hun lage opleidingsniveau een
dominant kenmerk. Uit de gegevens die in deze paragraaf zijn gepresenteerd, blijkt
dat binnen de minderhedenbevolking inmiddels een aanzienlijke differentiatie in
opleidingsniveaus is opgetreden. Onder Surinamers en Antillianen was overigens
van meet af aan het aandeel hoger opgeleiden al groot. De jongste gegevens laten
zien dat de aandelen gediplomeerden met een diploma op ten minste mbo-niveau
ook onder de Turken en Marokkanen thans aanzienlijk zijn.
De verhoging van het opleidingsniveau van de minderheden is een gevolg van het
feit dat de jongeren onder hen veel hoger zijn opgeleid dan de ouderen. Toch is er
onder de Marokkaanse 15-24-jarige mannen en de Turkse en Marokkaanse
vrouwen in deze leeftijdsklasse nog een substantieel deel dat geen of slechts enkele
jaren onderwijs heeft gevolgd. Mede als gevolg daarvan, maar ook door een hoog
aandeel drop-outs in het Nederlandse onderwijs, is de verhouding van het aandeel
ongediplomeerden onder jongeren uit de minderheden en autochtone jongeren
ongunstiger dan onder de oudere leeftijdsklassen.
3.3 Verschillen in opleiding binnen migrantengroeperingen
In de voorgaande paragraaf zijn verschillen in opleidingsniveau in samenhang met
leeftijd beschreven. Vervolgens is de ontwikkeling van het opleidingsniveau in de
loop van de tijd globaal besproken. Voor de interpretatie van de bevindingen is een
aantal keren verwezen naar de migratieachtergrond van de minderheidsgroeperingen. Over de jongeren is opgemerkt dat een deel van hen in Nederland onderwijs
heeft gevolgd en dat het opleidingsniveau van jongere migranten ten gevolge van
ontwikkelingen in het herkomstland hoger is dan dat van hun voorgangers. Van de
Surinamers is vermeld dat de ouderen onder hen al bij hun migratie een relatief
hoog opleidingsniveau hadden. De migratiegeschiedenis van personen uit de
minderheden, of preciezer: hun plaats in de migratiegeschiedenis, kan dus een bron
zijn van verschillen in opleidingsniveau. In samenhang met de migratiegeschiedenis kan ook het land waar de opleiding is gevolgd een rol spelen in de verklaring
van verschillen in opleidingsniveau.
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Migratietype
In hoofdstuk 2 zijn aan de hand van de migratiegeschiedenis van de minderheden
verschillende migratietypen onderscheiden: de eerste generatie die vóór 1981 is
gekomen, de eerste generatie van na 1981, nakomelingen die behoren tot de
tussengeneratie, nakomelingen die tot de tweede generatie worden gerekend en
gezinsvormende migranten (§ 2.4). De aandelen van de eerste vier typen variëren,
maar liggen in de meeste herkomstgroeperingen tussen de 20% en 30%. De gezinsvormers vormen een kleinere groep. Zij komen met ruim 11% het meest voor onder
de Turken. De Antillianen onderscheiden zich van de overige herkomstgroeperingen door een relatief groot aandeel eerste-generatiemigranten die zich na 1981 hier
hebben gevestigd.
Ook bij het analyseren van het opleidingsniveau in relatie tot het migratietype doet
zich het probleem voor dat van de jongeren een deel nog onderwijs volgt, zodat hun
opleidingsniveau, afgemeten aan het hoogste behaalde diploma, niet goed vergelijkbaar is met dat van de ouderen. Aangezien het migratietype samenhangt met de
leeftijd, wordt het verband tussen gerealiseerd opleidingsniveau en migratietype
hierdoor vertekend. Daarom is ook in dit geval het opleidingsniveau van schoolgaanden geschat en wel op dezelfde wijze als bij de beschrijving van verschillen
tussen leeftijdsklassen in paragraaf 3.2. Het huidige schooltype is genomen als
indicator voor het uiteindelijk te realiseren opleidingsniveau en daarbij zijn de
schooltypen hoger dan vbo/mavo weer samengenomen in één categorie.
Tussen de migratietypen die in figuur 3.5 worden onderscheiden zijn soms grote
verschillen in opleidingsniveau. In alle gevallen is de tweede generatie het best
opgeleid, maar de verschillen tussen de tweede generatie en de andere migratietypen zijn bij de Turken en Marokkanen veel groter dan bij de Surinamers en
Antillianen. Van de Turken en Marokkanen die tot de tweede generatie behoren
behaalt tegen de 80% een diploma van een school voor voortgezet onderwijs en bij
ongeveer de helft van de gediplomeerden is dat een diploma van een mbo-opleiding
of hoger. In vergelijking met autochtone jongeren (zie figuur 3.3) is echter het
aandeel ongediplomeerden ook bij Turken en Marokkanen van de tweede generatie
nog hoog.
Opmerkenswaard is het zeer lage opleidingsniveau van de Turken en Marokkanen
van de tussengeneratie. Het zijn kinderen van primaire migranten die deels in het
herkomstland, deels in Nederland zijn opgegroeid. Ze zijn na het begin van de
leerplicht hiernaartoe gekomen. Ruim een derde van de Turken en een kwart van
de Marokkanen die tot deze tussengeneratie behoren heeft geen onderwijs gehad of
heeft alleen in het herkomstland deelgenomen aan onderwijs. In het vervolg van
deze paragraaf zal blijken dat dit een relevant gegeven is. Het opleidingsniveau van
degenen die alleen in het herkomstland hebben deelgenomen aan onderwijs is veel
lager dan dat van personen die ook in Nederland op school hebben gezeten.
Opvallend is ook de verdeling van de gezinsvormers over opleidingsniveaus.
Gezinsvormers zijn personen die naar Nederland zijn gemigreerd om een
71

gezamenlijk huishouden te gaan voeren met een nakomeling van een primaire
migrant. De recente migratie van Turken, Marokkanen en Surinamers is hoofdzakelijk gezinsvormend van aard. De aandelen zeer laagopgeleiden zijn onder de
gezinsvormers zeer groot, even groot als of nog groter dan onder de tussengeneratie. De aandelen hoger opgeleiden zijn echter ook relatief groot. Onder de Turken
is het percentage met een diploma op mbo-niveau of hoger bij de gezinsvormers
groter dan bij de tussengeneratie (figuur 3.5).
De verdeling van Turkse en Marokkaanse gezinsvormers over opleidingsniveaus
suggereert dat een deel van de nakomelingen en hun ouders bij het zoeken van
partners goed let op hun opleidingsniveau. Bij een ongeveer even grote groep lijkt
dit echter nauwelijks een rol te spelen. Hoe dit ook zij, vastgesteld kan worden dat
de gezinsvormende migratie vanwege de aanzienlijke instroom van zeer laagopgeleiden de verhoging het opleidingsniveau van de Turkse en Marokkaanse
bevolking in Nederland afremt.

Figuur 3.5 Opleiding, naar migratietype en land van herkomstgroepering, 1998 (in procenten)
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Zoals al opgemerkt, zijn de verschillen tussen de migratiegeneraties bij de
Surinamers en Antillianen veel kleiner dan bij de Turken en Marokkanen. Bij de
Surinamers lijkt het patroon van de verdelingen over opleidingsniveaus in de
onderscheiden migratietypen nog wel enigszins op de patronen van de Turken en
Marokkanen. De eerste generatie van vóór 1981 is slechter opgeleid dan de latere
eerste generatie. De tussengeneratie heeft echter een duidelijk beter profiel dan de
gezinsvormers en het verschil tussen de tussengeneratie en de tweede generatie is
bij de Surinamers zeer gering.
Bij de Antillianen valt het op dat de later gekomen eerste generatie slechter is
opgeleid dan de eerste generatie die vóór 1981 is gekomen. Dit heeft te maken met
de specifieke, van de overige groeperingen afwijkende migratiesituatie van de
Antillianen. Deze zijn immers nauwelijks onderhevig aan migratiebeperkende
maatregelen en worden gekenmerkt door een voortgaande migratie. Hiervoor is al
vermeld dat juist de later gekomen eerste generatie bij de Antillianen een veel
grotere bevolkingscategorie is dan bij de overige groeperingen. Het slechtere
opleidingsniveau van de later gekomen eerste-generatie-Antillianen is een eerste
indicator dat de sociaal-economische achtergrond van deze categorie Antillianen
ongunstiger is dan de achtergrond van de eerste generatie van vóór 1981.
Land van opleiding
Bij de Turken en Marokkanen zijn de tussengeneratie en de gezinsvormers veel
slechter opgeleid dan de tweede generatie. Personen die tot deze migratietypen
behoren hebben hun opleiding geheel of voor een deel gevolgd in het herkomstland
(figuur 3.6). Van de gezinsvormers heeft zo'n 80% de opleiding volledig in het
herkomstland gevolgd of in het geheel niet deelgenomen aan onderwijs. In de
tussengeneratie is het aandeel van degenen die geheel of gedeeltelijk in Nederland
zijn opgeleid groter. Toch heeft ook van de Turken die tot de tussengeneratie
behoren bijna 40% geen onderwijs in Nederland gevolgd. In de Marokkaanse
tussengeneratie is dit ongeveer 25%. Een aanzienlijk deel van de tussengeneratie,
ongeveer 40%, heeft zowel in het herkomstland als in Nederland op school gezeten.
Opmerkelijk is het relatief grote aandeel van de tussengeneratie dat alleen in
Nederland onderwijs heeft gevolgd. Aangezien het hier gaat om personen die
tussen hun zesde en hun achttiende jaar hiernaartoe zijn gekomen, moet worden
aangenomen dat zij pas op een relatief hoge leeftijd met het onderwijs zijn
begonnen.
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Figuur 3.6 Land van opleiding, naar migratiegeneratie en land van herkomstgroepering, 1998 (in procenten)
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De eerste generatie heeft vanzelfsprekend voor het overgrote deel alleen in het
herkomstland onderwijs gevolgd of heeft nooit op school gezeten. Er is daarbij
echter wel een duidelijk verschil tussen de vroeger en de later gemigreerden. Het
profiel van de later gemigreerden lijkt sterk op dat van de gezinsvormers, met dit
verschil dat vooral bij de Marokkanen het aandeel zonder enige opleiding onder de
gezinsvormers beduidend kleiner is dan onder de latere eerste generatie.
Het is al een keer opgemerkt: de deelname aan onderwijs is in Turkije en Marokko
minder algemeen verbreid dan in ons land. Als gevolg hiervan is het te verwachten
dat personen die hun opleiding geheel in het herkomstland hebben gevolgd
gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben dan degenen die in Nederland zijn
opgeleid. Zij die zowel in Nederland als in het herkomstland op school hebben
gezeten, zijn hun schoolloopbaan hier niet van onderaf aan begonnen. Ze behoren
tot de zogeheten zij-instromers en het is bekend dat de aanpassingsproblemen die
deze zij-instromers ondervinden tot gevolg hebben dat hun prestaties achterblijven
en dat hun eindniveau gemiddeld lager is dan dat van herkomstgenoten die vanaf
groep 1 van het basisonderwijs in Nederland op school hebben gezeten. In verband
hiermee is ook voor degenen die zowel in het herkomstland als in Nederland op
school hebben gezeten een lager opleidingsniveau te verwachten dan voor Turken
en Marokkanen die hun opleiding geheel hier hebben gevolgd.
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Hoe het precies zit met het verband tussen opleidingsniveau en het opleidingsland
en in hoeverre de verschillen in opleiding tussen de gezinsvormers, de tussengeneratie en de tweede generatie hiermee te maken hebben, vertelt figuur 3.7. In de
figuur is direct te zien dat degenen die uitsluitend in het herkomstland op school
hebben gezeten veel lager zijn opgeleid dan personen die hun opleiding geheel of
gedeeltelijk in Nederland hebben gehad. Daarbij is er overigens nog wel een aanzienlijk verschil tussen de tussengeneratie en de gezinsvormers. Van de tussengeneratie die de opleiding uitsluitend in het herkomstland heeft gehad, heeft 80% of
meer ten hoogste het basisonderwijs afgemaakt. Onder de in het herkomstland
opgeleide gezinsvormers is dit aandeel veel kleiner. Van de Turken die tot deze
categorie behoren heeft meer dan de helft een diploma van een school voor
voorgezet onderwijs.
Uitgesproken hoog is het opleidingsniveau van de gezinsvormers die zowel in het
herkomstland als in Nederland op school hebben gezeten. Van de Turken in deze
categorie heeft zelfs een groter deel een diploma op mbo-niveau of hoger dan van
de Turken van de tweede generatie. De gezinsvormers waar het hier om gaat
hebben ook een hoger opleidingsniveau dan de tussengeneratie.

Figuur 3.7 Opleiding, naar land van opleiding, migratiegeneratie en land van herkomstgroepering, 1998 (in
procenten)

100

gezinsvormers

Turkije
tussengeneratie

2e-generatie

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

gezinsvormers

Marokko
tussengeneratie

landvh gemengd

landvh gemengd NL

2e-generatie

0
landvh gemengd
max.bao

landvh gemengd NL
vbo/mavo

gemengd NL
mbo en hoger

max.bao

vbo/mavo

gemengd NL
mbo en hoger

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

De resultaten ten aanzien van de tussengeneratie en de tweede generatie zijn
opmerkelijk. Anders dan verwacht is het opleidingsniveau van degenen die hun
opleiding in twee landen hebben gehad niet lager dan dat van personen die
uitsluitend in Nederland op school hebben gezeten. In de tussengeneratie zijn de
aandelen gediplomeerden van het voortgezet onderwijs bij de gemengd opgeleiden
zelfs iets hoger. In het voorgaande is opgemerkt dat personen uit de tussengeneratie
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die de opleiding geheel in Nederland hebben gevolgd op een latere leeftijd dan
gebruikelijk met het onderwijs zijn begonnen. Het ziet ernaar uit dat dit hun
schoolloopbaan geen goeddoet.
Het opleidingsniveau van de gemengd opgeleiden in de tussengeneratie is lager dan
dat van de gemengd opgeleiden in de tweede generatie. Dit is waarschijnlijk een
gevolg van de omstandigheid dat de gemengd opgeleiden van de tweede generatie
de initiële opleiding in Nederland hebben gehad. De gemengd opgeleiden uit de
tussengeneratie zijn als zij-instromers het Nederlandse onderwijs binnengekomen.
Dat kan weer de verklaring vormen voor hun relatief lage opleidingsniveau in
vergelijking met de tweede generatie. In de tweede generatie vormen personen die
zowel in Nederland als in het herkomstland op school hebben gezeten overigens
een beperkte groep (zie figuur 3.6).
De verbanden van opleidingsniveau met herkomstgeneratie en het land van
opleiding vormen een complex geheel met soms verrassende uitkomsten. Het land
van opleiding lijkt van grote betekenis voor het opleidingsniveau, waarbij vooral
degenen die uitsluitend in het herkomstland op school hebben gezeten relatief lage
opleidingsniveaus realiseren. Wie in Nederland heeft deelgenomen aan onderwijs,
ook al is dat maar voor een deel van de schoolloopbaan, is beduidend beter af. Bij
de gezinsvormers en de tussengeneratie kan deelname aan het onderwijs in
Nederland erop duiden dat zij er veel belang aan hechten hier goed beslagen ten ijs
te komen. Het migratietype speelt echter ook nog een eigen rol. Gezinsvormers die
uitsluitend in het herkomstland aan onderwijs hebben deelgenomen zijn immers
duidelijk beter opgeleid dan leden van de tussengeneratie die hun hele opleiding in
het herkomstland hebben gehad.
Gecombineerde effecten
In het voorgaande zijn samenhangen vastgesteld tussen het opleidingsniveau van
personen uit de minderheden en kenmerken als geslacht, leeftijd, migratiegeneratie
en het land van opleiding. De verschillende kenmerken overlappen elkaar voor een
deel en daardoor is het niet duidelijk wat hun afzonderlijke bijdrage is aan de
verklaring van verschillen in opleiding tussen en binnen de minderheidsgroeperingen. Om daar zicht op te krijgen is een regressieanalyse uitgevoerd waarin deze
kenmerken gezamenlijk zijn opgenomen (tabel 3.3). Ten behoeve van de analyse
zijn de drie klassen van het opleidingsniveau die in figuur 3.7 zijn gebruikt
gekwantificeerd (ten hoogste basisonderwijs = 1, vbo/mavo = 2, mbo en hoger = 3).
De gekwantificeerde variabele 'opleidingsniveau' heeft een gemiddelde van 1,88, de
standaardafwijking is 0,87.
De regressieanalyse bestaat uit vier stappen. Ze zijn uitgevoerd in de volgorde
waarin in het voorgaande nieuwe variabelen zijn geïntroduceerd voor het beschrijven van verschillen in opleidingsniveau. De stapsgewijze werkwijze maakt het
mogelijk om in een eerdere stap gevonden verschillen te interpreteren aan de hand
van de variabelen die in volgende stappen zijn opgenomen. In de analyse zijn ter
wille van de eenvoud interactie-effecten buiten beschouwing gelaten. In de resul76

taten zoals weergegeven in tabel 3.3 is als gevolg daarvan bijvoorbeeld het leeftijdseffect voor Surinamers hetzelfde als voor Turken. In werkelijkheid is echter bij
Turken en Marokkanen de opleidingsachterstand van de ouderen ten opzichte van
de jongeren veel groter dan bij de Surinamers en Antillianen. Hier gaat de belangstelling echter vooral uit naar de betekenis van de hoofdeffecten.

Tabel 3.3 Effecten van herkomst, geslacht, leeftijd, migratiegeneratie en land van opleiding op gerealiseerd
opleidingsniveau, 1993 (regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties)
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering
(ref.cat. = Suriname)
Turkije
Marokko
Antillen
geslacht (ref.cat. = vrouwen)
mannen
leeftijd (ref.cat. = 40-64 jaar
15-24 jaar
25-39 jaar
migratiegeneratie
(ref.cat. = 1e generatie vóór 1981)
1e generatie na 1981
tussengeneratie
gezinsvormers
2e generatie
land van opleiding
(ref.cat. = herkomstland of geen opleiding gevolgd)
herkomstland en Nederland
alleen Nederland
R2*100
verandering in R2*100
gecursiveerde coëfficiënten zijn niet-significant (p > 0,01)

stap 1
2,17

stap 2
1,8

stap 3
1,73

stap 4
1,48

% 0,54
% 0,64
0,06

% 0,57
% 0,65
0,03

% 0,54
% 0,60
0,06

% 0,32
% 0,42
% 0,03

0,08

0,11

0,11

0,06

0,78
0,41

0,43
0,27

0,20
0,12

0,08
0,21
0,20
0,54

0,14
% 0,09
0,27
0,22

0,87
0,70
11,8
11,8

22,7
11,0

25,4
2,7

36,8
11,3

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

Bij elkaar genomen verklaren de verschillende kenmerken meer dan een derde van
de verschillen in opleiding tussen personen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen. Het land van opleiding blijkt de sleutelvariabele. De opleidingsachterstand
van Turken en Marokkanen ten opzichte van de Surinamers en Antillianen is voor
een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat zij hun opleiding uitsluitend in
het herkomstland hebben gehad of nooit op school hebben gezeten. Ongeveer 40%
van de achterstand van de Turken en bijna een derde van het verschil van de
Marokkanen is hieraan te wijten. Het hogere opleidingsniveau van de jongeren en
van personen die tot de tweede generatie behoren is ook voor een groot deel het
gevolg van de omstandigheid dat zij hun opleiding geheel of gedeeltelijk in
Nederland hebben gevolgd. Na controle voor het land van opleiding blijft van het
oorspronkelijke leeftijdseffect minder dan eenderde over. Van het effect van het
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behoren tot de tweede generatie resteert minder dan de helft. Het land van
opleiding speelt een belangrijke rol, maar verklaart zeker niet alles. Ook bij een
gelijk opleidingsland en bij een gelijke positie op de overige variabelen zijn Turken
en Marokkanen nog beduidend slechter opgeleid dan Surinamers.
Het ligt voor de hand het betere opleidingsniveau van personen die ten minste voor
een deel in Nederland zijn opgeleid toe te schrijven aan de superioriteit van het
Nederlandse onderwijsstelsel. Dat is echter wat al te gemakkelijk. Effecten in een
regressieanalyse zijn nog geen oorzaken van de afhankelijke variabele. Bovendien
zijn in het voorgaande ook duidelijke verschillen in opleidingsniveau naar voren
gekomen tussen personen die uitsluitend in het herkomstland zijn opgeleid. In het
herkomstland opgeleide gezinsvormers hebben bijvoorbeeld een hoger opleidingsniveau dan leden van de tussengeneratie die uitsluitend in het herkomstland zijn
opgeleid. Enkele van de gepresenteerde resultaten suggereren dat in het volgen van
ten minste een deel van de opleiding in Nederland door gezinsvormers het sterke
belang tot uitdrukking komt dat aan een zo goed mogelijke opleiding wordt
gehecht. Daarbij kan tevens een rol spelen dat men zich aanpast aan de geringe
waardering die er op de Nederlandse arbeidsmarkt is voor in het buitenland
behaalde diploma's.
Conclusie
Over het geheel genomen hebben de minderheden een aanzienlijk lager opleidingsniveau dan de autochtone bevolking, maar omdat er binnen de minderhedenbevolking grote verschillen in opleiding zijn, zegt die uitspraak niet zo veel. In paragraaf
3.2 is al duidelijk geworden dat met herkomstland en leeftijd binnen de minderheden grote opleidingsverschillen zijn geassocieerd. In deze paragraaf is gebleken
dat ook de migratiegeschiedenis een relevante factor is. In de meeste herkomstgroeperingen zijn de eerste-generatiemigranten die zich in de jaren zestig en zeventig
hier hebben gevestigd het slechtst opgeleid en bereikt de tweede generatie de
hoogste opleidingsniveaus. Personen uit de eerste generatie die na 1980 zijn
gekomen hebben gemiddeld een wat hogere opleiding dan zij die eerder zijn
gekomen. De Antillianen vormen hierop een opvallende uitzondering. Zeer laag is
bij de Turken en Marokkanen het opleidingsniveau van de kinderen die niet in
Nederland zijn geboren. Zij zijn vaak op latere leeftijd gaan deelnemen aan het
Nederlandse onderwijs en dat is hun resultaten niet ten goede gekomen. De uit het
herkomstland afkomstige partners van kinderen van migranten vertonen een
enigszins hybride opleidingsverdeling. Een groot deel heeft een zeer lage opleiding,
maar ook het aandeel van de hoger opgeleiden is bij hen relatief groot.
Uit een nadere analyse van de gezamenlijke effecten van relevante factoren blijkt
dat het land waar de opleiding is gevolgd een aanzienlijk deel van de verschillen
tussen herkomstgroeperingen, leeftijdsklassen en migratietypen verklaart. Personen
uit de minderheden die hun opleiding uitsluitend in het herkomstland hebben
gehad, zijn beduidend slechter opgeleid dan zij die ten minste een deel van hun
opleiding in Nederland hebben gevolgd.
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3.4 Opleidingsrichting
In beschouwingen over de opleiding van de minderheden is er over het algemeen in
de eerste plaats belangstelling voor het opleidingsniveau. Dat is goed te begrijpen,
omdat juist verschillen in opleidingsniveau tussen personen samengaan met verschillen in tal van aspecten van hun maatschappelijke functioneren. Op sommige
terreinen is echter niet alleen of soms ook niet zozeer het niveau van een opleiding
van belang, als wel de richting ervan. Dit is in het bijzonder het geval op de
arbeidsmarkt. Bij een gelijk opleidingsniveau kunnen er tussen verschillende opleidingsrichtingen aanzienlijke verschillen in arbeidskansen zijn. Wie bijvoorbeeld
een economisch-administratieve opleiding op mbo-niveau heeft, zal bij een
sollicitatie naar een technische functie op mbo-niveau weinig kansen maken.
Het beroepsgerichte onderwijs kent een vrijwel onuitputtelijke variëteit aan opleidingen. Ze zijn echter goed onder te brengen in een beperkt aantal hoofdtypen.
Gewoonlijk worden vier typen onderscheiden: algemeen, technisch, economisch en
verzorgend. Personen die na het basisonderwijs geen enkel diploma hebben
behaald, worden doorgaans geplaatst in de categorie 'algemeen'. In paragraaf 3.3 is
gebleken dat van de minderheden een veel groter deel ten hoogste het basisonderwijs heeft afgemaakt dan van de autochtone bevolking. De verdeling van
verschillende minderheidsgroeperingen over opleidingsrichtingen is daardoor
moeilijk vergelijkbaar met die van de autochtone bevolking. Daarom zijn ten
behoeve van de beschrijving in deze paragraaf personen die ten hoogste het
basisonderwijs hebben afgemaakt buiten beschouwing gelaten; bovendien heeft de
beschrijving uitsluitend betrekking op personen die niet meer deelnemen aan het
onderwijs.
Het is een algemeen bekend gegeven dat er in het onderwijs grote verschillen zijn
in de richtingvoorkeuren van mannen en vrouwen. Bij de mannen is de
belangstelling voor technische opleidingen veel groter dan bij de vrouwen. Onder
de minderheden is dit niet anders. Toch wijken de richtingenprofielen van
sommige herkomstgroeperingen uit de minderheden aanzienlijk af van het
richtingenprofiel van de autochtone bevolking (figuur 3.8). Bij de mannen heeft
van de Turken en Marokkanen een veel groter deel een algemene opleiding. Dit is
ook het geval bij mannen in de categorie 'overige landen'. Eerder is al aangegeven
dat deze categorie voor het overgrote deel bestaat uit personen afkomstig uit nietgeïndustrialiseerde landen. Het profiel van deze groeperingen onderscheidt zich
van de Turken en Marokkanen in een kleiner aandeel technisch opgeleiden en een
groter aandeel met een opleiding in de economische richting. Het richtingenprofiel
van de Surinaamse en Antilliaanse mannen is vrijwel gelijk aan dat van de
autochtone mannen.
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Figuur 3.8 Opleidingsrichting van gediplomeerden die niet meer deelnemen aan onderwijs, naar land van
herkomstgroepering en geslacht, 1996/'97 (in procenten)
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Bij de vrouwen zijn de aandelen algemeen opgeleiden in alle buitenlandse
herkomstgroeperingen groter dan bij de autochtone vrouwen. Voor het overige zijn
de verschillen in de verdelingen over opleidingsrichtingen beperkt. Wel zijn er
onder de Surinaamse en Marokkaanse vrouwen relatief veel met een economische
opleiding.
Ontwikkeling in de tijd
In paragraaf 3.3 is gebleken dat het opleidingsniveau van de minderheden in de
afgelopen tien jaar duidelijk omhoog is gegaan. In de verdeling over richtingen zit
minder beweging. Het richtingenprofiel van de mannen was in 1990/'91 nauwelijks
anders dan in 1996/'97. Dat is ook het geval bij de autochtone vrouwen. Bij
vrouwen uit buitenlandse herkomstgroeperingen zijn er wel veranderingen, maar
een duidelijk patroon tekent zich niet af. Zo is bij de Marokkaanse vrouwen het
aandeel algemeen opgeleiden teruggelopen ten gunste van het aandeel met een
diploma in een economische richting. Bij de Turkse vrouwen is daarentegen het
aandeel algemeen opgeleiden groter geworden.
Verschillen in samenhang met leeftijd
Jongeren uit de minderheden zijn veel hoger opgeleid dan ouderen, maar zijn ze
ook anders opgeleid? De vraag naar verschillen in opleidingsrichting in samenhang
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met leeftijd is veel moeilijker te beantwoorden dan de vraag naar verschillen in
opleidingsniveau. Anders dan het opleidingsniveau kan de te verwachten
opleidingsrichting van schoolgaanden niet goed worden geschat. Daarom moet
worden gewerkt met de opleidingsrichting van personen die niet meer deelnemen
aan onderwijs, maar in deze groep is de leeftijdsklasse van de 15-24-jarigen niet
goed te vergelijken met de oudere leeftijdsklassen. Blijft over een vergelijking van
25-39-jarigen met 40-plussers. De verschillen tussen deze leeftijdsklassen zijn
beperkt. Er is een tendens naar een wat lager aandeel algemeen opgeleiden in de
leeftijdsklasse van 25-39 jaar.
Conclusie
De minderheden zijn niet alleen veel lager opgeleid dan de autochtone bevolking,
er zijn ook duidelijke verschillen naar de richting van de opleiding, zij het niet bij
alle groeperingen. Met uitzondering van de Surinaamse en Antilliaanse mannen
hebben personen uit de minderheden vaker een algemene opleiding dan personen
uit de autochtone bevolking. In de verdeling van de minderheden over
opleidingsrichtingen is in de loop van de tijd weinig veranderd. Tussen
leeftijdsklassen zijn, de ouderen buiten beschouwing gelaten, de verschillen gering.
3.5 Determinanten van opleidingsniveau
Bij de analyse van het opleidingsniveau en de opleidingsrichting van personen uit
de minderheden in de voorgaande paragrafen is alleen gekeken naar kenmerken
van deze personen zelf. Voor de loopbanen van kinderen in het onderwijs en dus
ook voor het eindniveau dat zij bereiken, zijn echter ook invloeden uit hun directe
omgeving van belang. In de autochtone bevolking wordt een deel van de verschillen in opleidingsniveau tussen personen verklaard door het opleidingsniveau van de
ouders. Het is aannemelijk dat ook voor personen uit de minderheden het opleidingsniveau van de ouders van invloed is op het eigen opleidingsniveau.
Naast de opleiding en de daarmee samenhangende houdingen en gedragspatronen
is er bij ouders uit de minderheden nog een ander aspect van het bestaan dat
mogelijk invloed heeft op de schoolloopbanen van hun kinderen. Anders dan voor
autochtone ouders, is voor ouders uit de minderheden de verhouding tot de
Nederlandse samenleving, haar specifieke geaardheid, haar taal, geschiedenis,
symbolen, instituties, omgangsvormen en vooringenomenheden niet vanzelfsprekend. Het vertrouwd raken met en het zich eigen maken van deze aspecten van
de Nederlandse omgeving wordt gewoonlijk aangeduid met het begrip 'integratie'.
Een mogelijke relatie met het onderwijs van de kinderen is hierin gelegen dat voor
het begrijpen van de leerstof die op scholen wordt aangeboden 'kennis van de
wereld' een belangrijke factor is. In het leerstofaanbod wordt die kennis meestal als
vanzelfsprekend voorondersteld. Wanneer dit soort kennis er echter niet is, dan is
de kans groot dat leerlingen geen vat krijgen op de aangeboden leerstof. Kennis van
de wereld is voor een deel ook kennis van de Nederlandse wereld. Kinderen
verkrijgen deze kennis uit alle mogelijke bronnen en de ouders spelen hierbij een
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belangrijke rol. Het is dan ook aannemelijk dat weinig geïntegreerde ouders die
zich in hun gedrag en hun houding afzijdig houden van de Nederlandse
samenleving, ook weinig kennis over de Nederlandse wereld aan hun kinderen
overdragen. Dit kan een negatief effect hebben op de schoolloopbanen van deze
kinderen. Lindo (1996) meent dat een dergelijke geringe oriëntatie op de
Nederlandse samenleving en een sterkere gerichtheid op het herkomstland de
belangrijkste factor is in de slechtere schoolloopbanen van Turkse kinderen in
vergelijking met Spaanse en Portugese kinderen.
Opleidingsniveau van de ouders
Dat kinderen van hoger opgeleide ouders het op school zo goed doen, komt vooral
doordat deze ouders aan hun kinderen bewust of niet bewust en doelgericht of meer
terloops algemene cognitieve vaardigheden en kennis overdragen die van belang
zijn voor het schoolse leren. Voor de verwerking van schoolse leerstof hebben
leerlingen een heel scala van specifieke cognitieve vaardigheden nodig: hoofd- en
bijzaken onderscheiden, regelmatigheden onderkennen, met abstracte begrippen
werken, overeenkomsten en verschillen identificeren, bekende oplossingen toepassen in nieuwe situaties, weten hoe je iets kunt opzoeken, algemene regels toepassen
op concrete gevallen, uitzonderingen op een regel kunnen onderkennen. Dit soort
vaardigheden wordt wel aangeduid met de term 'metacognitieve vaardigheden';
men zou ook kunnen spreken van algemene leervaardigheden.
De ontwikkeling van algemene leervaardigheden verloopt bij kinderen maar ten
dele spontaan. Kinderen kijken ze af van andere kinderen en van hun ouders.
Ouders dragen ze aan hun kinderen over door voordoen, geven van uitleg of aanwijzingen bij het oplossen van problemen, op weg helpen met vragen - kortom,
door een heel scala van handelingen die, wanneer ze door een onderwijzer op
school worden verricht, door iedereen onmiddellijk worden aangeduid als
instructie. Ouders doen dit niet op de systematische manier waarop een onderwijzer
het doet en daarom is hiervoor het begrip 'informele instructie' geïntroduceerd.
Vrijwel alle ouders van jonge kinderen praktiseren vormen van informele instructie
in de opvoeding, maar de kwaliteit en de intensiteit verschillen sterk. Hoger
opgeleide ouders zijn er veel beter in de ouders met weinig of geen opleiding. De
verschillen in de kwaliteit van de informele instructie door de ouders hebben tot
gevolg dat de algemene leervaardigheden van kinderen van hoogopgeleide ouders
bij de aanvang van de basisschool beduidend verder zijn ontwikkeld dan die van
kinderen van wie de ouders weinig of geen opleiding hebben. Kinderen van
hoogopgeleide ouders hebben daardoor meer profijt van de leerstof die ze op school
krijgen aangeboden en bereiken als gevolg daarvan uiteindelijk een hoger
opleidingsniveau dan kinderen van lager opgeleide ouders. Er zijn geen redenen
om aan te nemen dat dit bij de minderheden anders zal zijn dan in de autochtone
bevolking. Integendeel, het is aannemelijk dat bij de minderheden ook door de
cultuur bepaalde gewoonten in de omgang met kinderen een negatieve invloed
hebben op hun cognitieve ontwikkeling. Toch bestaat de mogelijkheid dat het
verband tussen het opleidingsniveau van kinderen en dat van hun ouders onder de
minderheden niet erg sterk is. In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden
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dat het aantal hoger opgeleiden onder hen zeer gering is. Voorts is gebleken dat dit
in het bijzonder het geval is bij personen die geen opleiding in Nederland hebben
gevolgd. Het lage opleidingsniveau van deze groep is voor een groot deel het
gevolg van het ontbreken van opleidingsmogelijkheden in het herkomstland.
Daarom is het denkbaar dat de 'talentenreserve' onder de minderheden aanzienlijk
is en dat het opleidingsniveau van de ouders daardoor niet zoveel zegt over de
schoolse mogelijkheden van hun kinderen.
Om uitspraken te kunnen doen over het verband tussen het opleidingsniveau van
ouders en kinderen is het nodig te beschikken over opleidingsgegevens van beiden.
In het SPVA-onderzoek zijn gegevens verkregen van hoofden van huishoudens,
hun partners en de thuiswonende kinderen. Van al deze personen is het opleidingsniveau bekend. Bovendien is aan de hoofden van huishoudens die jonger zijn dan
35 jaar gevraagd naar het opleidingsniveau van hun ouders.
Met deze gegevens is het opleidingsniveau van personen op twee manieren in verband gebracht met dat van hun ouders. In de eerste plaats is het feitelijk gerealiseerde of te verwachten opleidingsniveau van de kinderen uit de SPVA-huishoudens afgezet tegen dat van de hoofden of hun partners. In de analyse zijn alleen
kinderen van 15 jaar en ouder betrokken. Voor de bepaling van het ouderlijke
opleidingsniveau is de ouder met de hoogste opleiding genomen. De opleidingsniveaus van ouders en kinderen zijn gekwantificeerd op dezelfde wijze als in
tabel 3.3. Vervolgens is per herkomstgroepering de samenhang geschat tussen het
opleidingsniveau van de kinderen en dat van hun ouders. Soortgelijke analyses zijn
uitgevoerd op de gegevens van de hoofden van huishoudens die de vraag naar het
opleidingsniveau van hun ouders hebben beantwoord. Zoals al aangegeven betreft
dit uitsluitend hoofden die jonger zijn dan 35 jaar. Ook bij hen is uitgegaan van het
opleidingsniveau van de hoogst opgeleide ouder. De resultaten van beide analyses
staan in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Samenhangen tussen het opleidingsniveau van kinderen/hoofden van huishoudens en hun ouders
(Pearson-correlatiecoëffeciënten)
Turkije
Marokko
kinderen-ouders
0,08
0,01
hoofden-ouders
0,22
0,17
gecursiveerde correlaties zijn niet-significant (p > 0,01)

Suriname
0,07
0,28

Antillen
0,20
0,37

Nederland
0,27
0,38

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

In tabel 3.4 is te zien dat de samenhangen bij de huishoudenshoofden en hun
ouders veel sterker zijn dan die van kinderen en hun ouders. Dat komt vooral
doordat de aandelen van personen op het laagste opleidingsniveau bij de kinderen
veel kleiner zijn dan bij de hoofden. Zo heeft van de Turkse kinderen 13% ten
hoogste het basisonderwijs afgemaakt. Bij de hoofden jonger dan 35 jaar is dit
42%. Dit brengt met zich mee dat de variantie in opleidingsniveaus bij de hoofden
groter is dan bij de kinderen. Waar weinig variantie is, kan ook weinig covariantie
83

zijn en dus zijn de correlaties tussen hoofden en kinderen laag en in de meeste
gevallen niet significant.
De correlatie van 0,38 tussen autochtone hoofden en hun ouders benadert de sterkte
van de samenhangen die gewoonlijk worden gevonden in onderzoek onder de
autochtone bevolking.
Om een idee te geven van de betekenis van de correlaties in tabel 3.4 zijn in
figuur 3.9 de gegevens over de opleidingsniveaus van de Turkse en autochtone
hoofden en hun ouders nog een keer visueel weergegeven.
Figuur 3.9 Opleiding van hoofden van huishoudens jonger dan 35 jaar, naar opleiding van hun ouders en land van
herkomstgroepering (in procenten)
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Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Het verschil in de samenhangen bij de Turkse en autochtone hoofden is in
figuur 3.9 direct zichtbaar. Bij de Turkse hoofden wordt de samenhang verstoord
door personen van wie één van de ouders een opleiding op hbo/wo-niveau heeft.
Het opleidingsniveau van deze personen is te laag in verhouding tot het
opleidingsniveau van hun ouders. Bij de Marokkanen doet zich hetzelfde voor. De
correlaties zijn voor deze twee herkomstgroeperingen te vergroten door de twee
hoogste opleidingsklassen van het opleidingsniveau van de ouders samen te nemen,
maar dat leidt bij de andere herkomstgroeperingen weer tot een verlaging van de
correlatie.
Uit de analyses blijkt dat ook bij de minderheden het opleidingsniveau van
personen samenhangt met het opleidingsniveau van hun ouders. De samenhang is
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echter bij Turken en Marokkanen lager dan bij Surinamers en Antillianen. Bij de
Antillianen is het verband even sterk als onder de autochtone bevolking. Bij
kinderen van 15 jaar en ouder die deel uitmaken van Turkse, Marokkaanse of
Surinaamse huishoudens is de samenhang tussen het eigen opleidingsniveau en het
opleidingsniveau van de ouders echter niet significant. Hun opleidingsniveau
varieert dus onafhankelijk van het opleidingsniveau van hun ouders. De meest
waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het merendeel van deze kinderen in
Nederland heeft deelgenomen aan onderwijs. Als gevolg daarvan is bij hen het
aandeel dat alleen basisonderwijs heeft veel kleiner dan bij hun ouders. Het veel
hogere opleidingsniveau van de kinderen in vergelijking met dat van hun ouders
heeft tot gevolg dat het opleidingsniveau van de ouders weinig meer zegt over het
opleidingsniveau van de kinderen. In het voorgaande is gesuggereerd dat dit zou
kunnen wijzen op een reserve aan talent onder deze groeperingen.
Bijdrage aan de verklaring van verschillen
Aan het einde van paragraaf 3.3 is een analyse gepresenteerd waarin de mate waarin de kenmerken herkomstland, leeftijd, migratiegeneratie en land van opleiding
bijdragen aan de verklaring van opleidingsverschillen in de minderhedenbevolking
wordt geschat. Uit de analyse blijkt dat elk van de genoemde kenmerken een eigen
bijdrage heeft, maar dat het land waar de opleiding is gevolgd een sleutelfunctie
heeft. De effecten van leeftijd, migratiegeneratie en herkomstland zijn voor een
deel te herleiden tot effecten van het opleidingsland. In deze paragraaf is vastgesteld dat ook het opleidingsniveau van de ouders een rol speelt in de beschrijving
en verklaring van opleidingsverschillen en het is de vraag wat dit nog toevoegt aan
de al genoemde kenmerken. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een
analyse uitgevoerd waarin het opleidingsniveau van de ouders is opgenomen bij de
kenmerken die in tabel 3.3 zijn gebruikt voor de beschrijving van verschillen in
opleidingsniveau. Tabel 3.5 geeft de resultaten, eerst zonder en vervolgens met het
opleidingsniveau van de ouders.
De effecten van de analyse zonder het opleidingsniveau wijken af van de effecten
die in tabel 3.3 staan. Dat komt doordat de analyse met het opleidingsniveau van de
ouders alleen betrekking heeft op hoofden van huishoudens die jonger zijn dan 35
jaar. Waar het in de tabel om gaat, is wat gebeurt als de opleiding van de ouders
wordt toegevoegd aan de beschrijvende kenmerken. Uit de tabel blijkt dat er twee
gevolgen zijn. In de eerste plaats neemt de verklaarde variantie toe met ruim 2
procentpunten. Dit betekent dat na controle voor de beschrijvende kenmerken de
opleiding van de ouders nog eens ruim 2% van de verschillen opleidingsniveau
tussen de hoofden van huishoudens uit de minderheden verklaart. Dat lijkt niet zo
veel, maar het verschil in opleiding van de ouders beschrijft wel een aanzienlijk
deel van de verschillen in opleiding tussen de Turkse en Marokkaanse hoofden
enerzijds en de Antilliaanse en Surinaamse hoofden anderzijds. Bij de Turkse
hoofden verklaart het opleidingsniveau van de ouders bijna de helft van het verschil
met de Surinamers, bij de Marokkanen is dit ruim 40%.
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Tabel 3.5 Effecten op gerealiseerd opleidingsniveau van beschrijvende kenmerken en opleiding van de ouders,
hoofden van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse huishoudens, < 35 jaar, 1998
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering
(ref.cat. = Suriname)
Turkije
Marokko
Antillen
geslacht (ref.cat. = vrouwen)
mannen
leeftijd (ref.cat. = 30-34 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
migratiegeneratie
(ref.cat. = 1e generatie vóór 1981)
1e generatie na 1981 gemigreerd
tussengeneratie
gezinsvormers
2e generatie
land van opleiding (ref.cat. = herkomstland)
herkomstland en Nederland
alleen Nederland

zonder opleiding ouders
1,62

met opleiding ouders
1,34

% 0,29
% 0,35
% 0,02

% 0,15
% 0,20
% 0,05

0,04

0,04

0,07
0,14
0,04

0,07
0,12
0,02

0,11
% 0,17
0,25
0,17

0,10
% 0,17
0,22
0,09

0,84
0,71

0,80
0,71

hoogste opleiding ouders
R2*100
verandering in R2*100
gecursiveerde coëfficiënten zijn niet-significant (p > 0,01).

0,16
26,4

28,8
2,4

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Sociale integratie van de ouders
In relatie tot de minderheden wordt het begrip 'integratie' meestal gehanteerd om
de verhouding van een minderheidsgroepering ten opzichte van de meerderheid af
te bakenen. Entzinger (1984) plaatst het begrip 'integratie' op een continuüm in het
midden tussen assimilatie en pluralisme. Van assimilatie is bij hem sprake wanneer
een minderheidsgroepering de kenmerken van de autochtone bevolking volledig
heeft overgenomen en in gelijke mate deelneemt aan maatschappelijke kerninstituties als de arbeidsmarkt en het onderwijs. Bij assimilatie gaat het 'groepseigene' in
vergaande mate verloren. Bij pluralisme, de tegenpool van assimilatie, wordt het
groepseigene juist benadrukt. In de meest extreme vorm van pluralisme hebben de
minderheden hun eigen instituties en blijven hun contacten met de meerderheid
beperkt tot de economische sfeer. Integratie als middenweg tussen pluralisme en
assimilatie zou dan inhouden dat de groepsidentiteit en het groepseigene behouden
blijven en zich in interactie met de autochtone omgeving verder ontwikkelen en dat
tegelijkertijd de leden van de minderheidsgroepering volop deelnemen aan het
maatschappelijke leven van de autochtone samenleving. Integratie als een samen86

gaan van enerzijds behoud en verdere ontwikkeling van het eigene met anderzijds
participatie in de omringende samenleving vooronderstelt van autochtone zijde een
acceptatie van het groepseigene van de minderheidsgroeperingen. In sommige
omschrijvingen wordt integratie dan ook beschouwd als een wederzijds proces
waarbij minderheden én de meerderheid van de autochtone bevolking in gelijke
mate betrokken zijn.
Over het begrip 'integratie' is een min of meer permanente discussie gaande met
een soms sterk ideologische lading. Als gevolg daarvan zijn er tal van definities in
omloop en worden verschillende dimensies onderscheiden. Integratie wordt
verbonden met het idee van de multiculturele samenleving, een samenleving
waarin verschillende culturen op basis van gelijkwaardigheid in een productieve
interactie met elkaar verbonden zijn. Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te
gaan op de merites van de verschillende beschouwingswijzen rond het begrip
'integratie'. De discussie gaat grotendeels over de positie die minderheidsgroeperingen innemen of behoren in te nemen in onderscheiden bereiken of sferen van de
Nederlandse samenleving (Engbersen en Gabriëls 1995). De discussie is niet
zonder betekenis, maar hier gaat het om iets anders, de vraag namelijk in hoeverre
de mate van integratie van ouders uit de minderheden van invloed is op het
opleidingsniveau dat hun kinderen realiseren. Integratie moet hier dan ook worden
gedefinieerd in gedragingen en houdingen van de betrokkenen.
In dit verband zijn enkele door Veenman (1995a) genoemde onderscheidingen ten
aanzien van integratie bruikbaar. Hij onderscheidt om te beginnen aan integratie
een structurele en een sociale dimensie. De structurele dimensie bestrijkt de
kerninstituties van de Nederlandse samenleving en met name het onderwijs en de
arbeidsmarkt. De mate van integratie van personen en groepen kan op deze
dimensie worden afgemeten aan hun deelname aan deze kerninstituties. De sociale
dimensie omvat de formele en informele sociale contacten en relaties van personen
uit de minderheden met de autochtone bevolking. Binnen de twee integratiedimensies worden vervolgens een gedragsaspect en een houdingsaspect onderscheiden.
Het gedragsaspect van de structurele dimensie heeft betrekking op de deelname aan
de kerninstituties. Het houdingsaspect betreft waardering van de instituties en de
oriëntatie op de mogelijkheden die deze bieden.
De structurele dimensie van integratie leent zich minder dan de sociale dimensie
voor een beschouwing van integratie op individueel niveau. Zo is het niet erg
zinvol te zeggen dat iemand uit de minderheden met een laag opleidingsniveau of
met een WAO-uitkering in structurele zin minder geïntegreerd is dan een persoon
met een mbo-opleiding of een baan als productiemedewerker in een glasfabriek.
Een tekortschietende structurele integratie wordt doorgaans afgeleid uit de
verdeling van personen over posities op een bepaald maatschappelijk domein. Dat
kan bijvoorbeeld zijn een hoog aandeel zeer laagopgeleiden of een hoog percentage
werklozen.
Sociale integratie in de zin van contacten en omgang van minderheden met personen uit de autochtone bevolking of met autochtone sociale verbanden heeft een
duidelijker individueel aspect. Het vormt een betere benadering van het begrip
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'integratie' zoals dat in de introductie van deze paragraaf is gebruikt als een
mogelijke determinant van het opleidingsniveau van personen uit de minderheden.
Naast een gedragsaspect, de feitelijke omgang met personen en groeperingen uit de
autochtone bevolking, is er een houdingsaspect te onderscheiden: de mate waarin
iemand dergelijke contacten op prijs stelt. Maar er is meer; contacten impliceren
communicatie en daarvoor is een gemeenschappelijke taal nodig. Een zekere
beheersing van het Nederlands moet dan ook worden beschouwd als een
voorwaarde voor en een element van sociale integratie.
Over de hier genoemde aspecten van de sociale integratie van minderheden zijn in
de SPVA'98 gegevens verkregen van de hoofden van huishoudens. Informatie over
de omgang met personen uit de autochtone bevolking is verkregen door te vragen
of men weleens bezoek krijgt van Nederlandse vrienden of buren of zelf in de vrije
tijd weleens omgaat met Nederlanders. De houding ten aanzien van de omgang met
Nederlanders is op een indirecte manier vastgesteld en wel door te vragen wat men
ervan zou vinden als een kind van de respondent veel omgaat met autochtone
vrienden of vriendinnen, dan wel een autochtoon als partner kiest. De vragen over
de Nederlandse taal gaan over de moeite die men met het Nederlands heeft in
gesprekken en bij het lezen van kranten, brieven en folders. Verder is gevraagd of
men zelf in het contact met de partner en de kinderen weleens Nederlands spreekt.
Met behulp van homogeniteitsanalyse (Homals) is vastgesteld dat de antwoorden op
deze vragen op bevredigende wijze in één score zijn samen te vatten. De totaalscore
kan dan ook worden beschouwd als een maat of een index voor sociale integratie.
De betrouwbaarheid is met een betrouwbaarheidscoëfficiënt van 0,77 zeer acceptabel. De integratie-index is berekend als het gemiddelde van de antwoorden op de
afzonderlijke vragen. De maximumscore is 5. Om een indruk te verkrijgen van de
validiteit van de index is deze in verband gebracht met de herkomstgroepering, het
migratietype en met enkele opvattingen waarin met name Turken en Marokkanen
duidelijk verschillen van de autochtone bevolking (zie tabellen 3.6 en 3.7).

Tabel 3.6 Mate van sociale integratie, naar land van herkomstgroepering en migratietype,1998 (gemiddelde score op
integratie-index)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen

2,6
2,8
4,1
4,7

totaal
standaardafwijking
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

3,3
1,1

migratietype
eerste generatie vóór 1981 gekomen
eerste generatie sinds 1981 gekomen
gezinsvormers
nakomelingen, tussengeneratie
nakomelingen, tweede generatie

3,0
3,2
2,9
3,7
4,2

Zoals kon worden verwacht hebben Surinamers en Antillianen op de integratieindex een aanzienlijk hogere score dan Turken en Marokkanen en ook zijn er
duidelijke verschillen tussen de migratietypen die in paragraaf 3.3 zijn onderscheiden. Opvallend is daarbij het relatief lage gemiddelde van de gezinsvormers.
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Verschillen in integratie zijn er in feite vooral tussen primaire migranten en
nakomelingen. Bij die laatste groep is de tweede generatie weer duidelijk meer
geïntegreerd dan de eerste generatie.
Integratie zoals vastgesteld met de integratie-index hangt ook op een verwachte
wijze samen met opvattingen over zaken als de ideale leeftijd om te huwen, de
ideale leeftijd voor het krijgen van het eerste kind en het ideale kindertal. Minder
geïntegreerden willen jonger huwen, wensen op een jongere leeftijd het eerste kind
en zien een groter kindertal als ideaal dan personen die hoger scoren op de
integratie-index (tabel 3.7). Deze samenhangen zijn niet het gevolg van de
verschillen in integratie tussen de herkomstgroeperingen. Ze worden ook binnen de
onderscheiden herkomstgroeperingen gevonden.

Tabel 3.7 Mening over ideale leeftijd voor huwelijk en eerste kind en over ideaal kindertal van hoofden van Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse huishoudens, naar mate van integratie, 1998 (leeftijd in jaren)
ideale leeftijd voor
huwelijk
geheel niet geïntegreerd
20,4
niet geïntegreerd
21,2
enigszins geïntegreerd
22,9
geïntegreerd
24,9
zeer geïntegreerd
26,3
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

ideaal kindertal
eerste kind
22,6
23,6
24,4
25,5
26,7

3,5
3,1
2,8
2,6
2,5

De gegevens over de integratie-index geven een zeker vertrouwen in de validiteit
ervan voor het meten van de sociale integratie van personen uit de minderheden.
De index is vervolgens dan ook gebruikt om uit te zoeken in hoeverre de mate van
integratie van hoofden van huishoudens iets zegt over de het opleidingsniveau van
de kinderen die tot het huishouden behoren. Het opleidingsniveau is daarbij weer
op dezelfde wijze vastgesteld als in paragraaf 3.2.
Anders dan verwacht is er nauwelijks samenhang tussen de mate van integratie van
de ouders en de opleiding van de kinderen. Bij elk niveau van sociale integratie van
de ouders is het aandeel mbo- of hoger gediplomeerden onder de kinderen ongeveer
50%. De aandelen met ten hoogste basisonderwijs variëren van 10%-15%.
Conclusie
De resultaten van de analyses die in deze paragraaf zijn gepresenteerd laten zien
dat bij de minderheden net als in de autochtone bevolking het opleidingsniveau van
personen varieert in samenhang met het opleidingsniveau van hun ouders.
Wanneer echter alleen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van kinderen die
nog thuis wonen, dan is er in het algemeen geen samenhang met het opleidingsniveau van de ouders. Dit zou kunnen komen doordat het opleidingsniveau van de
kinderen in vergelijking met dat van hun ouders gemiddeld genomen zozeer is
toegenomen dat dit de mogelijke betekenis van het opleidingsniveau van de ouders
overschaduwt.
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De samenhang tussen het opleidingsniveau van personen en dat van hun ouders is
bij de minderheden over het algemeen zwakker dan in de autochtone bevolking.
Wel verklaren verschillen in het ouderlijke opleidingsniveau een aanzienlijk deel
van de opleidingsverschillen tussen herkomstgroeperingen.
Voor de veronderstelling dat de mate van sociale integratie van de ouders van
kinderen uit de minderheden van invloed is op het opleidingsniveau van deze
kinderen wordt geen steun gevonden. Kinderen van ouders die volgens de hier
gepresenteerde index voor sociale integratie zeer sterk zijn geïntegreerd hebben
geen hoger opleidingsniveau dan kinderen van zeer zwak geïntegreerde ouders.
3.6 Beheersing van de Nederlandse taal
Migranten uit de minderheden worden bij vestiging in Nederland sinds kort
verplicht om als onderdeel van een inburgeringsprogramma een cursus Nederlands
te volgen. In immigratielanden als Canada en Australië dienen migranten met goed
gevolg een taaltoets te hebben afgelegd alvorens zij worden toegelaten. Zowel het
één als het ander illustreert het grote belang dat wordt gehecht aan een zekere
beheersing van de taal van het immigratieland. Het spreken en verstaan van de
Nederlandse taal wordt voor personen uit de minderheden beschouwd als een
voorwaarde voor de deelname aan maatschappelijke verbanden. Structurele en
sociale integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving wordt zonder
een zekere beheersing van het Nederlands niet mogelijk geacht.
Personen uit de minderheden zonder specifieke vakbekwaamheden die zich als
werkzoekende inschrijven bij een arbeidsbureau worden, indien zij geen
Nederlands spreken of verstaan, vrijwel altijd ingedeeld in de categorie waar het
arbeidsbureau niets voor kan doen, de zogeheten fase 4. Ingeschrevenen in fase 4
worden niet bemiddeld naar werk en krijgen ook geen bij- of omscholingsaanbod.
Voor hen wordt alleen een vorm van sociale activering haalbaar geoordeeld. Ook
dit benadrukt het belang dat wordt gehecht aan de beheersing van het Nederlands
voor het functioneren in een arbeidsorganisatie, ook en misschien wel vooral op de
lagere functieniveaus.
Met de opvatting dat personen goed Nederlands dienen te kunnen spreken en
verstaan om in een bedrijf mee te kunnen draaien is het overigens merkwaardig
gesteld. In de periode van de primaire migratie van degenen die nu tot de grootste
minderheidsgroeperingen behoren, was het feit dat zij de Nederlandse taal niet
beheersten geen belemmering voor de uitvoering van het ongeschoolde werk
waarvoor op de binnenlandse arbeidsmarkt het arbeidsaanbod tekortschoot. Na de
economische crisis van 1980 en de herstructurering die daarop volgde, lijkt bijna
het tegendeel het geval. Men zou haast de indruk krijgen dat voor de lagere
functieniveaus de beheersing van het Nederlands nog meer nodig wordt geoordeeld
dan voor de hogere niveaus. In de inleiding tot dit hoofdstuk is al opgemerkt dat
voor hoger geschoolden minder zwaar wordt getild aan de taalvaardigheid in het
Nederlands. Veel Nederlanders in hun omgeving willen maar al te graag laten
horen dat zij ook een aardig woordje Engels spreken.
Thans beginnen zich op specifieke delen van de arbeidsmarkt tekorten voor te doen
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in het aanbod van vakmensen. In deze situatie blijkt het beheersen van het
Nederlands bij het aantrekken van personeel weer aan betekenis in te boeten. Voor
functies als loodgieter, elektricien en andere technische functies, waarvoor tot voor
kort personen die het Nederlands onvoldoende machtig waren geen enkele kans
maakten, is een enigszins Engels- of Duitssprekende vakman nu zeer gewild.
Vanuit puur economisch gezichtspunt lijkt dus het belang van de beheersing van
het Nederlands aan fluctuaties onderhevig. Waar bij een ruime arbeidsmarkt hoge
eisen worden gesteld aan de beheersing van de Nederlandse taal, blijkt dit bij een
krappe markt van ondergeschikte betekenis. De aard van de functie speelt hierbij
overigens ook een rol. In functies waar sprake is van direct contact met autochtone
klanten is de beheersing van het Nederlands natuurlijk belangrijker dan in functies
waarin dat niet het geval is. Het ziet ernaar uit dat bij een ruime arbeidsmarkt de
taalbeheersing wordt gebruikt als een gemakkelijk en goedkoop instrument voor
screening van werkzoekenden. Wie daar bij een verkrapping van de markt echter
blindelings mee door blijft gaan loopt het risico goed geschikt arbeidsaanbod mis te
lopen.
De economische invalshoek is echter niet de enige die telt. Personen hebben niet
alleen in bedrijven met anderen te maken, het is ook van belang dat ze aan andere
sociale verbanden en aan het culturele leven kunnen deelnemen. De noodzaak tot
beheersing van het Nederlands doet zich daar zo mogelijk nog sterker voelen dan
in de economische sfeer en is daar ook niet afhankelijk van toevallige vraagaanbodverhoudingen. Daarbij geldt wellicht tot op zekere hoogte en in bepaalde
sociale kringen een uitzonderingspositie voor Engelssprekenden.
In weerwil van het grote belang dat tegenwoordig, ook door organisaties van de
minderheden wordt toegekend aan het verstaan en spreken van het Nederlands, is
dit voor velen uit de minderheden nog geenszins vanzelfsprekend. In de SCPminderhedenrapportage van 1998, die de ouderen uit de minderheden tot onderwerp had, is geconstateerd dat de zorg voor deze ouderen wordt belemmerd door
het feit dat velen van hen het Nederlands niet of zeer slecht beheersen (Tesser et al.
1998). Zij hebben echter vaak familieleden of verwanten in Nederland die hen
kunnen helpen. Bovendien zijn er in de steden concentraties van minderheden in
bepaalde wijken waar zij op kunnen terugvallen. Zolang personen uit de minderheden weinig te maken hebben met Nederlandse instellingen en zich niet begeven
op die delen van de arbeidsmarkt waar de beheersing van het Nederlands een
vereiste is, kunnen zij zich in de eigen taal goed handhaven. In het netwerk van
familie en verwanten is er, wanneer dat echt nodig is, in de meeste gevallen wel
iemand die het Nederlands voldoende beheerst om bij te kunnen springen.
Juist omdat er voor de minderheden de mogelijkheid is om ook zonder beheersing
van het Nederlands een bevredigend bestaan te leiden, is in paragraaf 3.5 de
taalbeheersing opgenomen in de integratie-index. Voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten met personen uit de autochtone bevolking en voor deelname aan de sociale verbanden van de Nederlandse samenleving is de taal immers
wel onmisbaar.
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Elementaire gegevens
Voor een adequate beschrijving van de positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving is een inschatting van de mate waarin zij de Nederlandse taal
beheersen een onmisbaar element. De mogelijkheden en grenzen van een succesvol
integratiebeleid zijn mede afhankelijk van de beheersing van het Nederlands door
personen uit de doelgroepen. Het is niet eenvoudig hiervan een goed beeld te
krijgen. De gegevens over de minderheden die voor deze rapportage beschikbaar
zijn komen voor een groot deel uit onderzoeken waarin met enquêtes is gewerkt. De
enquête is echter niet zo'n geschikt middel om de taalbeheersing vast te stellen. In
het onderwijs worden hiervoor toetsen gebruikt, maar daar valt in een enquête niet
goed mee te werken. Hooguit kan worden gevraagd wat respondenten zelf vinden
van hun taalbeheersing.
In de SPVA'98 is informatie verzameld over de beheersing van de Nederlandse taal
door te vragen naar de moeite die men heeft met het Nederlands bij het voeren van
een gesprek. Aan personen die daar moeite mee hebben is vervolgens gevraagd hoe
vaak ze moeite hebben met het Nederlands bij het lezen van kranten, brieven of
folders. Daarnaast zijn twee vragen gesteld over het gebruik van het Nederlands
tegenover de partner en de kinderen. In alle gevallen waren er drie
antwoordalternatieven: soms, vaak, nooit. Tabel 3.8 bevat elementaire gegevens
over de beantwoording van de vragen.

Tabel 3.8 Beheersing en gebruik van het Nederlands, naar land van herkomstgroepering, 1998 (in procenten)
problemen met Nederlands in gesprek
vaak/altijd
soms
nooit
problemen met Nederlands bij lezen
vaak/altijd
soms
nooit
spreekt Nederlands met partner
vaak/altijd
soms
nooit
spreekt Nederlands met kinderen
vaak/altijd
soms
nooit
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

Turkije

Marokko

Suriname

Antillen

37,3
36,9
25,8

27,2
38,4
34,4

3,1
13,5
83,4

3,3
26,2
70,5

57,5
36,5
6,0

50,9
40,2
8,9

16,8
34,5
48,7

7,3
39,2
53,5

6,5
30,5
63,0

10,0
32,5
57,6

70,3
25,4
4,3

57,5
21,4
21,2

11,5
48,1
40,4

13,0
46,9
40,0

85,1
11,6
3,4

57,7
32,1
10,1

Het eerste wat in tabel 3.8 opvalt zijn de grote verschillen tussen de Turken en
Marokkanen enerzijds en de Surinamers en Antillianen anderzijds. De overgrote
meerderheid van de Turken en Marokkanen heeft in gesprekken met Nederlanders
weleens problemen met de Nederlandse taal. Bij meer dan eenderde van de Turken
en bij meer dan een kwart van de Marokkanen is dit vaak of altijd het geval. Het
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aandeel Surinamers en Antillianen dat problemen heeft met het Nederlands is,
zoals kon worden verwacht, veel kleiner. Toch is het gebruik van het Nederlands in
gesprekken bij een kleine 30% van de Antillianen niet geheel zonder problemen.
Ook bij het lezen zijn de verschillen tussen de herkomstgroeperingen aanzienlijk.
Daarbij moet worden bedacht dat dit uitsluitend personen betreft die aangeven
moeite te hebben met het Nederlands bij het spreken. Het is opvallend dat van de
Surinamers en Antillianen die problemen hebben met het spreken ongeveer de helft
geen problemen heeft met het lezen. Bij de Turken en Marokkanen ligt dit anders.
Vrijwel allen die moeite hebben met het spreken en verstaan van het Nederlands
hebben ook problemen met het lezen. Het ligt voor de hand dat dit te maken heeft
met het lagere opleidingsniveau van de Turken en de Marokkanen. In paragraaf 3.3
is gebleken dat een groot deel van hen geen enkele vorm van onderwijs heeft
genoten. Het valt aan te nemen dat degenen voor wie dit geldt ook nooit hebben
leren lezen.
Vergelijkbare verschillen als bij het spreken en lezen zijn er bij het gebruik van het
Nederlands in eigen kring. Het merendeel van de Turken en Marokkanen spreekt
nooit Nederlands met de partner en een iets kleiner deel spreekt nooit Nederlands
met de kinderen. Van de Surinamers en Antillianen spreekt een meerderheid altijd
of vaak Nederlands met de partner en de kinderen.
In het beeld van de taalsituatie van de vier grootste minderheidsgroeperingen
domineren de grote verschillen tussen Turken en Marokkanen enerzijds en
Surinamers en Antillianen anderzijds. Toch zijn er ook binnen deze tweedeling,
vooral tussen Surinamers en Antillianen, nog aanzienlijke verschillen. Van de
Antillianen heeft een beduidend groter deel moeite met het Nederlands bij het
spreken en is het aandeel dat vaak of altijd Nederlands spreekt met de partner of de
kinderen aanzienlijk kleiner.
Ook tussen Turken en Marokkanen zijn er verschillen, maar die zijn kleiner dan
die tussen Surinamers en Antillianen. Marokkanen lijken wat minder moeite te
hebben met de Nederlandse taal dan Turken.
De gegevens over de beheersing van het Nederlands door personen uit de minderheden die in het voorgaande zijn besproken kennen, afgezien van het bijna onvermijdelijke gegeven dat het gaat om oordelen over taalbeheersing en niet over de
taalbeheersing zelf, een aantal beperkingen. In de eerste plaats gaan ze alleen over
de vier grootste minderheidsgroeperingen en in de tweede plaats gaat het om erg
globale oordelen. Over de moeite die personen hebben met verschillende aspecten
van het Nederlands zijn ook gegevens verzameld in de zogeheten Prima-onderzoeken onder leerlingen van het basisonderwijs en hun ouders (zie bijlage A). De
gegevens die hier zijn gebruikt, zijn in 1996/'97 verkregen van de ouders van ruim
22.000 leerlingen die in dat schooljaar in groep 2 en groep 4 van het basisonderwijs
zaten. Aan de ouders is gevraagd om aan te geven hoe goed zij het Nederlands
verstaan, spreken, lezen en schrijven. De ouders konden de kwaliteit van hun
taalbeheersing aangeven door een keuze uit vijf antwoordcategorieën: niet/zeer
slecht, slecht, redelijk, goed, zeer goed. Aan de antwoorden zijn getallen toegekend
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oplopend van 1 voor 'niet/zeer slecht' tot 5 voor 'zeer goed'. De gegevens zijn
verkregen over zowel de moeders als de vaders van de leerlingen.
Het Prima-bestand bevat niet alleen gegevens over grote aantallen Nederlandse
ouders en ouders uit de vier grootste minderheidsgroeperingen, ook ouders uit
andere landen zijn in het bestand goed vertegenwoordigd. Juist naar hen gaat hier
de belangstelling uit. Voor een goed begrip van de bevindingen over de beheersing
van het Nederlands is het van belang te weten dat zij alleen dan tot een allochtone
herkomstgroepering zijn gerekend wanneer zij beiden in het buitenland zijn
geboren.
Tabel 3.9 Beheersing van de Nederlandse taal, naar land van herkomstgroepering, 1996 (in gemiddelden,
maximumscore = 5)
moeders
vaders
verstaan spreken
lezen schrijven
verstaan spreken
lezen schrijven
Turkije/Marokko
3,3
3,1
2,9
2,7
3,8
3,6
3,5
3,3
Azië/Afrika
3,4
3,2
3,2
2,9
3,7
3,5
3,5
3,3
Zuid-Europa
3,9
3,5
3,7
3,2
3,8
3,5
3,6
3,1
andere landen
3,8
3,6
3,7
3,4
3,9
3,8
3,8
3,5
Noord/West-Europa
4,4
4,0
4,3
3,5
4,2
3,7
3,9
3,2
Suriname/Antillen
4,3
4,3
4,4
4,3
4,4
4,3
4,3
4,2
Nederland
4,6
4,5
4,6
4,4
4,6
4,5
4,5
4,4
standaardafwijking
0,8
0,8
Bron: ITS/SCO (PRIMA'96/'97) SCP-bewerking

0,9

1

0,7

0,7

0,8

0,9

Uit tabel 3.9 blijkt dat de Nederlandse taal niet alleen Turken en Marokkanen voor
problemen stelt. Personen uit Aziatische en Afrikaanse landen hebben nauwelijks
minder moeite met het Nederlands dan Turken en Marokkanen. Op het eerste
gezicht opmerkelijk zijn de relatief slechte scores van de Zuid-Europeanen.
Bedacht moet worden dat deze groep, als gevolg van de gekozen definitie, voor een
belangrijk deel bestaat uit vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.
Het patroon van de gegevens van de Noord/West-Europeanen is bijzonder. Wat
betreft het verstaan van het Nederlands doen zij niet onder voor de Surinamers en
Antillianen. Op de andere aspecten, en dan vooral het schrijven, blijft hun
vaardigheid echter bij hen ten achter.
Ook in vergelijking met andere groeperingen dan de Turken en Marokkanen steken
de Surinamers en Antillianen gunstig af. Bij hen is er ook minder verschil tussen
de onderscheiden aspecten. Het lezen en schrijven in het Nederlands gaat hun niet
moeilijker af dan het spreken en verstaan. Bij de andere allochtone groeperingen
zijn er tussen deze aspecten duidelijke verschillen. De passieve beheersing is over
het algemeen groter dan de actieve en de mondelinge vaardigheid is groter dan de
schriftelijke.
De verschillen die zich in dit opzicht voordoen tussen de Surinamers en Antillianen enerzijds en de andere groeperingen anderzijds suggereren dat het onderwijs
hierin de doorslaggevende factor is. Surinamers en een deel van de Antillianen
hebben onderwijs gevolgd in Nederland. Dat is vooral van belang voor de lees- en
schrijfvaardigheid. Die is bij hen dan ook beter dan bij de Noord/West-Europeanen
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die ook goed zijn opgeleid en die in het verstaan van het Nederlands niet onderdoen voor de Surinamers en Antillianen. Het meer algemene belang van het onderwijs voor de lees- en schrijfvaardigheid is af te lezen aan de relatief lage scores
voor lezen en schrijven van de Turkse en Marokkaanse vrouwen. Vooral van hen
heeft een groot deel nooit op school gezeten.
Verschillen binnen herkomstgroeperingen
In het voorgaande is uitsluitend gesproken over verschillen in beheersing en
gebruik van de Nederlandse taal tussen herkomstgroeperingen. Bij de presentatie
van de gegevens is echter al duidelijk geworden dat er ook binnen de afzonderlijke
groeperingen aanzienlijke verschillen zijn. Die verschillen zijn voor een deel terug
te voeren op factoren als leeftijd, migratietype en opleiding. Ten behoeve van de
analyse van deze verschillen zijn twee indicatoren samengesteld, één voor de
beheersing van het Nederlands en één voor het gebruik ervan. In de indicatoren is
de informatie uit de antwoorden op de twee vragen die hierover zijn gesteld gecombineerd. De scores lopen van 1 tot 5. Hoe hoger de score des te meer moeite heeft
men met het Nederlands. Bij gebruik wijst een hogere score op een veelvuldiger
gebruik van het Nederlands (tabel 3.10).

Tabel 3.10 Beheersing en gebruik van het Nederlands, naar relevante kenmerken en land van herkomstgroepering,
1998 (in gemiddelden)
moeite met het Nederlands
Turkije

gebruik van het Nederlands

Marokko Suriname Antillen

leeftijd
15-24 jaar
2,1
25-39 jaar
3,1
40-64 jaar
3,8
migratietype
2e generatie
1,3
tussengeneratie
2,3
gezinsvormers
3,8
1e generatie ná 1981
3,7
1e generatie vóór 1981
3,8
opleiding
ten hoogste
basisonderwijs
3,7
vbo/mavo
2,5
mbo/havo/vwo
2,7
hbo/wo
2,2
Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking

Turkije Marokko Suriname

Antillen

1,4
2,5
3,5

1,2
1,2
1,4

1,4
1,5
1,5

2,1
2,4
1,8

3,2
2,6
1,9

4,8
4,6
4,4

3,9
3,8
3,8

1,2
1,7
3,2
2,9
3,5

1,1
1,2
1,3
1,5
1,4

1,1
1,2
1,4
1,7
1,4

2,8
2,5
2,3
2
1,9

3
2,9
2,6
2,5
1,9

4,7
4,7
4,6
4,4
4,3

4,9
4,4
4,5
3,2
4,3

3,3
1,8
1,8
1,9

1,7
1,2
1,1
1,1

1,9
1,5
1,3
1,2

1,9
2,4
2,6
2,6

2,1
2,9
2,9
2,9

4,2
4,6
4,7
4,6

3,3
3,9
4
4,6

Algemeen geldt dat de verschillen in beheersing en gebruik van het Nederlands in
samenhang met leeftijd, migratietype en opleiding bij de Turken en Marokkanen
veel groter zijn dan bij de Surinamers en Antillianen. De verschillen vertonen de
verwachte patronen. Jongeren hebben veel minder problemen met het Nederlands
dan ouderen. Bij het migratietype is de positie van de gezinsvormers interessant.
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Bij de Turkse gezinsvormers is de taalvaardigheid in het Nederlands niet beter dan
die van leden van de eerste generatie die vóór 1981 zijn gemigreerd. De Marokkaanse gezinsvormers hebben meer problemen met het Nederlands dan de eerste
generatie die na 1981 is gekomen. Opvallend is ook dat leden van de eerstegeneratie-Antillianen die na 1981 zijn gemigreerd meer moeite met het Nederlands
hebben dan degenen die vóór 1981 zijn gekomen.
Wat de opleiding betreft tekent zich een scherpe cesuur af tussen personen die ten
hoogste het basisonderwijs hebben afgemaakt en zij die in het onderwijs meer
hebben bereikt. Het Nederlands is vanzelfsprekend het meest problematisch voor
degenen met de laagste opleiding.
De verschillen in het gebruik van het Nederlands in het contact met de partner en
de kinderen hebben patronen die vergelijkbaar zijn met die van de beheersing van
het Nederlands. De verschillen zijn hierbij echter beduidend kleiner.
Zoals kan worden verwacht hebben beheersing en gebruik van het Nederlands met
elkaar te maken. Personen uit de minderheden die het Nederlands slecht beheersen
gebruiken het minder in de omgang met partner en kinderen dan degenen die
minder moeite hebben met de Nederlandse taal. De correlatie, berekend over de
vier grootste groepen, is 0,57. Binnen de herkomstgroeperingen zijn de correlaties
lager. Bij de Marokkanen is de correlatie met 0,38 het hoogst, bij de Antillianen
het laagst, 0,23.
Conclusie
Een geringe beheersing van de Nederlandse taal wordt vaak gezien als een onderscheidend kenmerk van oudere Turken en Marokkanen en van vluchtelingen en
asielzoekers. Het wordt beschouwd als een belangrijke factor in de mislukte
integratie van de eerste twee groeperingen en de moeizame inpassing van de
tweede categorie. Uit de gegevens die in deze paragraaf zijn besproken blijkt dat dit
beeld niet zonder grond is. Het is echter duidelijk geworden dat er, net zoals bij de
opleidingsprofielen, ook ten aanzien van de beheersing van het Nederlands door
personen uit de minderheden sprake is van een sterke mate van differentiatie. In de
eerste plaats zijn er de verwachte verschillen tussen herkomstgroeperingen en
tussen leeftijdsklassen. Vervolgens rapporteert de tweede generatie, ook van de
Turken en Marokkanen, weinig of geen problemen met het Nederlands. Daar staat
echter tegenover dat degenen die zich als partnermigrant hier vestigen, nauwelijks
minder moeite met het Nederlands hebben dan de oudere eerste-generatiemigranten. Tenslotte is het duidelijk dat ook voor personen uit landen van waaruit zich
veel asielzoekers melden de Nederlandse taal een probleem vormt.
3.7 Samenvatting en conclusies
Verschillen tussen herkomstgroeperingen
De gegevens die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd vormen een duidelijke illustratie van de stelling dat spreken over hét opleidingsniveau van dé minderheden
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weinig betekenis heeft. De verschillen in opleidingsniveau tussen en binnen
minderheidsgroeperingen zijn daarvoor te groot. Turken en Marokkanen vormen
nog steeds de slechtst opgeleiden onder de minderheidsgroeperingen. Het overgrote
deel van hen heeft ten hoogste het basisonderwijs afgemaakt. Toch heeft inmiddels
ook een substantieel deel van de Turken en Marokkanen een opleiding op ten
minste mbo-niveau.
Wat hun opleidingsniveau betreft vormen Surinamers, Antillianen, Zuid-Europeanen en personen uit andere niet-westerse landen een tussencategorie. Hun
opleidingsniveau is hoger dan dat van de Turken en Marokkanen, maar lager dan
het opleidingsniveau van de autochtone bevolking en van personen uit WestEuropese landen en de Verenigde Staten. Personen uit andere niet-westerse landen
hebben zich over het algemeen op titel van een asielverzoek hier gevestigd. Onder
hen bevinden zich relatief veel hoger opgeleiden, maar ook relatief veel
laagopgeleiden.
De Turken en Marokkanen tellen een omvangrijke categorie personen die in de
autochtone bevolking nauwelijks voorkomen, degenen namelijk die geen of slechts
enkele jaren onderwijs hebben gehad. Zij zijn vanzelfsprekend vooral te vinden in
de hogere leeftijdsklassen, maar ook in de klasse van 15-24 jaar zijn de aandelen in
deze categorie nog substantieel, vooral onder de vrouwen.
Naar leeftijd
Verschillen in opleidingsniveau tussen leeftijdsklassen vormen een belangrijke
bron van de thans bestaande differentiatie in opleiding binnen minderheidsgroeperingen. Vooral bij de Turken en Marokkanen zijn de jongeren veel hoger opgeleid
dan de ouderen. Dat neemt niet weg dat ook de Turkse en Marokkaanse jongeren
nog steeds een aanzienlijke opleidingsachterstand hebben ten opzichte van
autochtone jongeren. Vooral het aandeel zonder enig diploma is nog hoog. De
verhouding tussen het aandeel ongediplomeerden bij minderheden en autochtonen
is bij jongeren zelfs ongunstiger dan bij ouderen. Onderzoeksbevindingen over een
nog altijd groter wordende kloof tussen het opleidingsniveau van minderheden en
autochtonen hebben vooral hiermee te maken. Kijkt men naar de aandelen gediplomeerden met een diploma van het mbo of hoger, dan zijn de verhoudingen bij de
jongeren veel gunstiger dan bij de ouderen.
Land van opleiding
Binnen de minderheidsgroeperingen is niet alleen leeftijd een bron van verschillen
in opleidingsniveau. Verschillen zijn ook geassocieerd met de uiteenlopende
migratiehistorie van personen. Leden van de eerste generatie die zich vóór 1980
hier hebben gevestigd zijn over het algemeen het slechtst opgeleid. De eerstegeneratie-Antillianen van vóór 1980 vormen hierop een uitzondering. Zij zijn beter
opgeleid dan de later gekomen Antillianen. Jongeren van de tweede generatie
hebben over het algemeen het hoogste opleidingsniveau. De zogeheten tussengeneratie, die bestaat uit kinderen van migranten die in het herkomstland zijn geboren,
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springt er in negatieve zin uit. Hun opleidingsniveau is veel lager dan dat van de
tweede generatie. Ook onder de gezinsvormers is het aandeel zeer laagopgeleiden
hoog, maar bij hen staat daar ook een relatief hoog aandeel met tenminste een mbodiploma tegenover.
Een belangrijk deel van de verschillen tussen herkomstgroeperingen, leeftijdsklassen en migratietypen valt te herleiden tot het land waar de opleiding is gevolgd.
Personen uit de minderheden die hun opleiding uitsluitend in het herkomstland
hebben gehad, hebben een veel lager opleidingsniveau dan degenen die tenminste
een deel van hun opleiding in Nederland op school hebben gezeten.
Richting
Ook wat betreft de inhoudelijke richting van hun opleiding zijn er verschillen
tussen de minderheden en de autochtone bevolking. Het belangrijkste verschil is dat
van de minderheden een groter deel een algemene opleiding heeft. Dit hangt weer
samen met het opleidingsniveau. Een relatief groot deel van de minderheden heeft
de opleiding al afgesloten voordat de keuze van een richting kon worden gemaakt.
Determinanten van opleidingsniveau
In de autochtone bevolking hangt het opleidingsniveau van personen samen met
het opleidingsniveau van hun ouders. Dat is ook bij de minderheden het geval, zij
het dat de samenhangen vooral bij de Turken en Marokkanen zwakker zijn dan in
de autochtone bevolking. Niettemin verklaren de verschillen in het opleidingsniveau van de ouders een belangrijk deel van de verschillen in opleidingsniveau
tussen onderscheiden herkomstgroeperingen uit de minderheden.
Bij thuiswonende Turkse en Marokkaanse kinderen is er in het algemeen geen
samenhang tussen het opleidingsniveau van deze kinderen en dat van hun ouders.
Het merendeel van de ouders van deze kinderen heeft een zeer lage opleiding.
Daardoor zijn de verschillen in opleidingsniveau tussen de ouders zeer klein in
verhouding tot de verschillen tussen de kinderen. Bij een dergelijke uitgangssituatie
kan er geen sterke samenhang zijn.
In dit hoofdstuk is ook onderzocht of het opleidingsniveau van kinderen uit de
minderheden te maken heeft met de mate van sociale integratie van hun ouders.
Daartoe is een sociale-integratie-index geconstrueerd die onder meer de beheersing
van Nederlandse taal omvat, sociale contacten met personen uit de autochtone
bevolking en de houding ten opzichte hiervan. De resultaten van de analyse
stemmen niet overeen met de verwachting. Sociale integratie van de ouders zoals
gemeten met de sociale-integratie-index houdt geen verband met het opleidingsniveau van de kinderen.
Beheersing van de Nederlandse taal
Niet alleen ten aanzien van het opleidingsniveau vormen de minderheden een
heterogeen gezelschap. Ook in de beheersing van de Nederlandse taal zijn er grote
verschillen tussen en binnen herkomstgroeperingen. Ze vertonen een patroon
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vergelijkbaar met dat van de opleidingsverschillen. Dat is niet zo vreemd, want er
is een duidelijke samenhang tussen het opleidingsniveau en de beheersing van de
Nederlandse taal. De Nederlandse taal is vooral voor oudere Turken en Marokkanen een probleem, maar ook in de leeftijdsklasse van 25-39 jaar zijn er onder hen
velen die moeite hebben met het Nederlands. Voor de gezinsvormers is het Nederlands nauwelijks minder problematisch dan voor de leden van de eerste generatie
die vóór 1980 zijn gekomen. Wel gebruiken zij het Nederlands vaker.
Niet alleen Turken en Marokkanen hebben moeite met het Nederlands, dit is ook
het geval bij personen uit landen waar het merendeel van de asielzoekers vandaan
komt.
Conclusie
Een te lage opleiding en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal
worden algemeen beschouwd als belangrijke obstakels voor de integratie van
minderheden in de Nederlandse samenleving. Binnen de minderheidsgroeperingen
die al langer hier verblijven tekent zich hierin een tendens in gunstige richting af.
De belangrijkste positieve factor is dat de oudere generaties minderheden worden
opgevolgd door jongere generaties die aanzienlijk beter zijn opgeleid en die de
Nederlandse taal veel beter onder de knie hebben. Het ziet ernaar uit dat er onder
de minderheden sprake is van een aanzienlijke talentenreserve die gebruikmaakt
van de kansen die het Nederlandse onderwijsstelsel biedt
Ondanks deze gunstige tendens lijkt het niet verstandig de verbetering van het
opleidingsprofiel en de beheersing van het Nederlands van de minderheden geheel
te laten aankomen op de wisseling van de generaties. Niet alleen duurt dit erg lang,
er zijn ook andere redenen voor. In de eerste plaats is er ook onder de jongeren uit
de vier grootste minderheidsgroeperingen nog een veel te groot deel ongediplomeerden met geringe maatschappelijke mogelijkheden. In de tweede plaats is het
opleidingsprofiel van de tussengeneratie en van een deel van de gezinsvormers erg
ongunstig. In de derde plaats zijn er ook onder de 25-40-jarigen nog velen die grote
moeite hebben met het Nederlands. In de vierde plaats is er de voortgaande
asielmigratie. Een deel van deze nieuwe migranten heeft weliswaar een goede
opleiding, maar een ander deel niet en zij hebben nauwelijks minder moeite met
het Nederlands dan de 'traditionele' eerste-generatiemigranten.
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4 LEERLINGEN UIT DE MINDERHEDEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

4.1 Inleiding
Jongeren uit de minderheden zijn veel beter opgeleid dan hun ouders. Dat is op
zichzelf niet erg bijzonder. Ook onder de autochtone bevolking is het opleidingsniveau van jongeren hoger dan dat van ouderen. In hoofdstuk 3 is echter gebleken
dat de verschillen tussen ouderen en jongeren bij de minderheden groter zijn. De
weg van ongeletterdheid en analfabetisme naar hogere vormen van onderwijs voor
velen lijkt door de minderheden in versneld tempo te worden afgelegd. De verhoging van het opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden in vergelijking tot
hun ouders is spectaculair, maar tegelijk moet niet uit het oog worden verloren dat
het niveau van ook de verst gevorderde groep onder de minderheden, de jongeren
die in Nederland zijn geboren, gemiddeld nog aanzienlijk achterblijft bij dat van
hun autochtone leeftijdgenoten. Terwijl van de autochtone jongeren meer dan drie
kwart een diploma op mbo-niveau of hoger haalt, is dit in 1998 minder dan 40%
van de Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie gelukt. Bij degenen die tot de tussengeneratie en de generatie van de gezinsvormers behoren is
het aandeel dat een dergelijk opleidingsniveau haalt nog beduidend lager.
Ook van de jongeren uit de minderheden die in Nederland zijn geboren en die hun
hele opleiding hier hebben gevolgd, bereikt een groot deel niet het niveau dat voor
autochtone jongeren gebruikelijk is. Alle reden dus om preciezer te gaan kijken hoe
het leerlingen uit de minderheden in het Nederlandse onderwijs vergaat. Het opleidingsniveau van personen is het resultaat van een loopbaan in het onderwijs die
voor degenen die in Nederland zijn geboren ten minste de jaren dat zij leerplichtig
zijn in beslag neemt. De schoolprestaties van leerlingen, hun gang door het onderwijs en de factoren die daarbij een rol spelen, vormen onderwerp van onderzoek
naar schoolloopbanen. Sinds de Leidse socioloog Van Heek daarmee in de jaren
zestig op landelijke schaal is begonnen, geniet het schoolloopbanenonderzoek nog
altijd een zekere populariteit. Van Heek was geïnteresseerd in de vraag hoe het
kwam dat in de jaren vijftig en zestig maar zo weinig kinderen uit wat toen nog het
milieu van de handarbeiders werd genoemd de universiteit bereikten (Van Heek et
al. 1968). Voortbouwend op eerdere bevindingen van onder andere Matthijsen en
Sonnemans (z.j.) uit de jaren vijftig was hij was ervan overtuigd dat veel van deze
kinderen ondanks goede prestaties op de lagere school in het voortgezet onderwijs
niet kozen voor een schooltype dat toegang gaf tot hogere vormen van vervolgonderwijs. Dat zou onder andere komen doordat de kwaliteiten van de leerlingen
door de leerkrachten onvoldoende werden onderkend en doordat een kind met een
dergelijke keuze als het ware buiten het eigen milieu zou worden geplaatst. Als gevolg van de te lage schoolkeuze van de arbeiderskinderen zou er in de lagere
sociale milieus sprake zijn van een reserve aan intellectueel talent.
Van Heek was van mening dat het vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid en
doelmatigheid zaak was de in het lagere milieu aanwezige talentenreserve te
activeren. Hij zette daartoe het Talentenproject op, een grootscheeps onderzoek
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naar de factoren die bepalend waren voor overgang van lager naar voortgezet
onderwijs van kinderen uit verschillende sociale lagen. Uit het onderzoek bleek
overigens dat het tegen het einde van de jaren zestig nog maar zelden voorkwam
dat arbeiderskinderen te weinig kozen voor schooltypen die bij hun capaciteiten
pasten. Wel waren aan het einde van het lager onderwijs de prestaties van arbeiderskinderen veel lager dan die van kinderen uit hogere sociale lagen. Daarin en
niet in het bestaan van een intellectuele reserve in het arbeidersmilieu lag een deel
van de verklaring van hun geringe aanwezigheid op de universiteiten.
De Werdegang van de veronderstellingen van Van Heek leert dat men zich bij het
zoeken naar achtergronden van verschillen in opleidingsniveau tussen personen en
groepen niet moet beperken tot een bepaald onderdeel of een bepaald aspect van de
gang van leerlingen door het onderwijs, maar dat de hele schoolloopbaan in beschouwing dient te worden genomen. Van Heek concentreerde zich op de zogenoemde secundaire effecten van het herkomstmilieu: de verschillen in opbrengst
die keuzen in de school- en maatschappelijke loopbaan voor personen uit onderscheiden milieus met zich meebrengen. De term 'secundaire effecten' is van Boudon
(1974). Volgens Boudon bracht een keuze voor het gymnasium voor een arbeiderskind in de jaren zestig verlies met zich mee van sociale contacten met personen uit
de eigen sociale groep. Bij een afweging van de kosten en de baten van een dergelijke keuze zou dit verlies aan sociale contacten en binding met het eigen milieu
voor het arbeiderskind een kostenpost betekenen die er in de afweging van kinderen
uit hogere milieus niet is. Naast de secundaire effecten van het herkomstmilieu
onderscheidt Boudon primaire effecten. Dit zijn de voordelen die het opgroeien in
een hoger milieu met zich meebrengt voor de ontwikkeling van vaardigheden en
houdingen die van belang zijn voor het leren op school. De ontwikkeling
bevorderende factoren die in het hogere milieu aanwezig zijn leiden ertoe dat de
kinderen uit dit milieu al vóór het begin van het basisonderwijs een voorsprong
hebben in kennis en cognitieve vaardigheden. Tijdens het basisonderwijs profiteren
zij vervolgens ook nog eens van de begeleiding die de ouders hun kunnen bieden
bij het maken van huiswerk en bij hun verdere intellectuele vorming.
In de speurtocht naar de verklaring van verschillen in schoolloopbanen tussen leerlingen uit verschillende herkomstmilieus concentreert de aandacht zich nu op deze
primaire effecten. Meer in het bijzonder gaat het om de vraag wat de precieze aard
is van de factoren die de cognitieve ontwikkeling bevorderen en die in de hogere
milieus in sterkere mate aanwezig zijn dan in de lagere. Daarbij is duidelijk geworden dat het opleidingsniveau van de ouders, of beter gezegd, de met het opleidingsniveau samenhangende mate van geletterdheid van de ouders, een doorslaggevende
rol speelt. In hoofdstuk 3 (§ 3.5) is hier al het een en ander over gezegd en in
hoofdstuk 6 wordt er dieper op ingegaan.
De verschuiving van de aandacht naar de primaire effecten van het herkomstmilieu
heeft tot gevolg gehad dat in de beschouwing van onderwijsachterstanden het accent nu ligt op het begin van de schoolloopbaan en op de voorschoolse fase.
Voordat leerlingen in het basisonderwijs te maken krijgen met programmatisch
onderwijs worden hun cognitieve en emotionele ontwikkeling immers al beïnvloed
door het thuismilieu. De indruk bestaat dat de algemene leervaardigheden waarmee
kinderen aan het onderwijs beginnen de snelheid en de precisie bepalen waarmee
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zij in staat zijn leerstof op te nemen en te verwerken. Bij een gegeven leer- en
instructietijd zijn dit de factoren die uitmaken hoeveel vorderingen de leerlingen
maken.
De beschouwingswijze van opleidingsverschillen die in het voorgaande summier is
aangeduid, is ontleend aan studies naar de sociale gelaagdheid van de autochtone
Nederlandse bevolking. Zij is echter ook onverkort van toepassing op de bestudering van het opleidingsniveau van personen uit de minderheden die hun opleiding
geheel of voor een deel in Nederland hebben gevolgd. Het behoren tot een minderheid is immers evenzeer een kenmerk van het herkomstmilieu als het behoren tot
een bepaalde maatschappelijke laag. Daar komt bij dat het tot de definitie van minderheden behoort dat de personen die er deel van uitmaken een lage maatschappelijk positie hebben. Tegelijkertijd gaat het om etnische groepen met een eigen taal
en een eigen cultuur. De cultuur kan gewoonten en gebruiken omvatten die invloed
hebben op de vroegkinderlijke ontwikkelingen van vaardigheden en houdingen.
Anderstaligheid in de preschoolse fase staat de ontwikkeling van taalvaardigheid in
het Nederlands in de weg. Keuzen in de schoolloopbaan kunnen de leerling verder
verwijderen van de eigen etnische omgeving en op die manier sociale kosten met
zich meebrengen.
Ook bij het ontstaan van verschillen in opleiding tussen de minderheden en de
autochtone bevolking zullen dus primaire en secundaire effecten van het herkomstmilieu hun rol spelen. En ook voor het begrijpen van de onderwijsresultaten van
leerlingen uit de minderheden is het dus nodig de hele schoolloopbaan in de beschouwing te betrekken en vooral acht te slaan op het begin ervan.
Schoolloopbanen kennen een dermate groot aantal aspecten en bestaan uit een zo
groot aantal gebeurtenissen dat een beschrijving en analyse ervan in één hoofdstuk
niet goed mogelijk is. Daarom worden de gang van leerlingen uit de minderheden
door het onderwijs en de resultaten die zij op knooppunten in hun schoolloopbanen
behalen hier behandeld in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 4 gaat over het primair
onderwijs. Hoofdstuk 5 beschrijft en analyseert de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs dat daarop volgt.
Het voorliggende hoofdstuk opent met een paragraaf over de cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden van leerlingen uit de minderheden vóór het begin van het
programmatisch onderwijs in de basisschool en wel in groep 2 (§ 4.2). De daaropvolgende paragrafen behandelen de ontwikkeling van de prestaties in het basisonderwijs (§ 4.3); de deelname en prestaties in het speciaal onderwijs (§ 4.4); het
gerealiseerde eindniveau in het basisonderwijs (§ 4.5). Paragraaf 4.6 vat de belangrijkste bevindingen samen.
4.2 Aanvangsniveau
Over de cognitieve vaardigheden van leerlingen uit de minderheden bij de start van
het basisonderwijs waren tot voor kort slechts in beperkte mate gegevens beschikbaar (Resing et al. 1986; Boogaard et al. 1990; Verhoeven en Van Kuyk 1991;
Verhoeven en Vermeer 1992; Eldering en Vedder 1992; De Jong et al. 1995). In de
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Rapportage minderheden 1996 is hiervan een overzicht gegeven. De conclusie ervan was dat leerlingen uit de minderheden bij aanvang van het basisonderwijs in
nonverbale vaardigheden niet onderdoen voor autochtone leerlingen van wie de
ouders een min of meer vergelijkbaar opleidings- en beroepsniveau hebben. Ook in
vormen van taalvaardigheid met een geringe semantische component als het nazeggen van woorden, het ordenen van objecten en het onderscheiden van klanken zijn
de verschillen ten opzichte van autochtone leerlingen gering. De achterstand in
vormen van taalvaardigheid waarbij een beroep moet worden gedaan op semantische kennis bleek echter zeer groot. De geringe Nederlandse woordenschat werd
daarbij aangeduid als de achilleshiel van de cognitieve toerusting van leerlingen uit
minderheden bij de aanvang van het basisonderwijs (Tesser et al. 1996).
4.2.1 Indicatoren voor vroegschoolse cognitieve ontwikkeling
Inmiddels zijn voor de analyse van het aanvangsniveau in het basisonderwijs van
leerlingen uit de minderheden nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. Ze zijn verzameld in de zogeheten Prima-onderzoeken. In deze onderzoeken worden om de
twee jaar grote aantallen gegevens verzameld bij omvangrijke steekproeven van
basisschoolleerlingen en hun ouders. De onderzoeken worden uitgevoerd onder
leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van de basisschool. PRIMA concentreert zich
op de ontwikkeling van de schoolvorderingen van de leerlingen in de taal en
rekenen. Die worden vastgesteld met schoolvorderingentoetsen van het CITO.
Naast de scores van de leerlingen op de toetsen bevatten de Prima-bestanden ook
een grote hoeveelheid informatie over de ouders van de leerlingen, over de werkwijze van de leerkrachten en over kenmerken van de school waar de leerlingen
onderwijs volgen.
De Prima-onderzoeken worden uitgevoerd op scholen voor primair onderwijs. De
steekproef is dan ook in eerste instantie een steekproef van basisscholen en scholen
voor speciaal onderwijs. In deze steekproef, die in het onderzoeksjaar 1996/'97 622
scholen telde, zijn scholen met relatief veel leerlingen uit de minderheden oververtegenwoordigd. Dit biedt extra mogelijkheden voor de analyse van de positie van
deze leerlingen, maar heeft wel tot gevolg dat de totale steekproef op leerlingniveau
niet representatief is voor alle leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs. In
sommige analyses is representativiteit een voorwaarde voor geldige uitspraken. Om
die mogelijk te maken is binnen de totale steekproef een referentiesteekproef onderscheiden van 432 scholen die wel representatief zijn voor alle basisscholen. Meer
gedetailleerde informatie over het bestand is te vinden in bijlage A.
Voor deze minderhedenrapportage kon gebruik worden gemaakt van de Prima-gegevens die in het schooljaar 1996/'97 zijn verzameld. Dit bestand bevat toetsgegevens over 15.749 leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs.

De Prima-gegevens die bij de leerlingen van groep 2 zijn verzameld, zeggen iets
over het aanvangsniveau in het basisonderwijs van deze leerlingen op het gebied
van taal en rekenen. De gegevens zijn verkregen met toetsen die deel uitmaken van
het leerlingvolgsysteem van het CITO. De ontwikkeling van de taalvaardigheid van
de leerlingen is onderzocht met de zogeheten Begrippentoets. De toets bestaat uit
60 opgaven over begrippen die cruciaal zijn voor het leren lezen en rekenen. De
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opgaven vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: begrippen uit de dagelijkse leefsituatie en begrippen die verband houden met tekst. De opgaven van de eerste categorie worden aangeboden in de vorm van plaatjes. Een voorbeeld: een reeks
tekeningetjes van kinderen met sproeten. De leerling moet een streep zetten onder
het kind met de meeste sproeten. Een tweede voorbeeld: tekeningetjes met kinderen
die naast, achter of tegenover elkaar zitten. De leerling moet hier aangeven op welk
van de tekeningetjes de kinderen naast elkaar zitten. De toetsopgaven over begrippen die met tekst verband houden worden aangeboden in woorden en zinnetjes.
Ook hiervan twee voorbeelden. De leerling krijgt drie woorden aangeboden die onder elkaar staan. De vraag is het onderste woord te markeren. In een volgende opgave is in een zinnetje een woord onderstreept. De opgave is hier het volgende
woord te onderstrepen.
De beginnende rekenvaardigheid van de leerlingen is onderzocht met de Ordeningstoets. Deze toets bestaat uit drie onderdelen: classificeren, seriëren, en vergelijken en tellen. Classificeren is het bij elkaar plaatsen van voorwerpen die bij elkaar horen. Seriëren houdt in het rangschikken van groepjes voorwerpen op grond
van een bepaald kenmerk. Vergelijken en tellen is het bepalen van het aantal of de
volgorde in een reeks voorwerpen. De toets telt in totaal 42 opgaven in de vorm van
plaatjes of tekeningen. Enkele voorbeelden: uit een reeks van vier verschillende vazen de vaas uitkiezen die hetzelfde is als een voorbeeldvaas, uit drie rijen blokken
de rij kiezen waarin de blokken van hoog naar laag staan afgebeeld, uit twee verzamelingen blokken de verzameling met de meeste blokken kiezen. Het databestand
dat voor deze rapportage beschikbaar is bevat alleen de totale aantallen goed gemaakte opgaven van de toetsen. Het is dus niet mogelijk onderscheid te maken naar
de verschillende deelvaardigheden die met de toetsen worden gemeten.
Leerlingen uit de minderheden zijn in Prima te onderscheiden op basis van de herkomstgroepering waartoe zij behoren. De herkomstgroepering wordt bepaald aan
de hand van het geboorteland van de ouders. In het onderzoek is hierover informatie verkregen van de scholen en van de ouders zelf. Beide bronnen bevatten ontbrekende gegevens en daarom zijn ze voor de analyses die hier worden gepresenteerd
gecombineerd. De herkomst van leerlingen kan beperkt en ruim worden gedefinieerd (zie ook hoofdstuk 2, § 2.3). In de beperkte definitie worden leerlingen alleen
dan tot een allochtone herkomstgroepering gerekend wanneer beide ouders in het
buitenland zijn geboren. Wanneer een leerling maar één ouder heeft, of wanneer
het herkomstland van maar één ouder bekend is, wordt dit genomen als het land
van de herkomstgroepering. In de ruime definitie is het bij aanwezigheid van
gegevens over twee ouders voldoende wanneer één van beide in het buitenland is
geboren. Wanneer de leerling in het buitenland is geboren en beide ouders hier zijn
geboren, wordt in de ruime definitie het geboorteland van het kind genomen als het
land van de herkomstgroepering.
De twee definities leiden in sommige herkomstgroeperingen tot aanzienlijke verschillen in de aandelen leerlingen. In andere herkomstgroeperingen zijn de verschillen gering (tabel 4.1). Onder Turken en Marokkanen zijn er relatief weinig
interetnische huwelijken en bij hen is er dan ook bij de twee definities weinig verschil in hun aandeel in de leerlingbevolking. Bij andere herkomstgroeperingen zijn
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de verschillen groter. Bij de ruime definitie heeft meer dan 18% van de leerlingen
in groep 2 een allochtone herkomst. Bij de beperkte definitie is dit iets meer dan
12%.

Tabel 4.1 Leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering volgens de beperkte en
de ruime definitie, 1996 (in procenten)

Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
Afrika/Azië
ander land

beperkt: beide ouders geboren in het
herkomstlanda
4
2,7
1,7
0,4
0,6
1,1
1,5

ruim: één van de ouders geboren in het
herkomstland
4,1
2,8
2,3
0,6
1,2
2,0
4,0

0,3
87,8

1,5
81,4

N/W-Europa
Nederland + gemengd
N=
a

11.364
11.364
Indien er niet meer dan één ouder is, dan geldt het geboorteland van deze ouder; dat is ook het geval indien van
niet meer dan één ouder het geboorteland bekend is.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

Welke leerlingen tot de minderheden moeten worden gerekend, is vanwege de herkomstcategorieën die in het Prima-bestand worden onderscheiden niet precies uit te
maken. De vier grootste herkomstgroeperingen, Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen, zijn vanzelfsprekend wel te identificeren. Leerlingen uit ZuidEuropese landen zijn samen in een categorie ondergebracht. Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers zijn echter niet afzonderlijk te onderscheiden. Zij zullen
voor het overgrote deel afkomstig zijn uit de landen die tot de categorieën
Afrika/Azië en de 'overige landen' behoren. Dit zal speciaal dan het geval zijn wanneer met de beperkte definitie wordt gewerkt. Dat is één van de redenen waarom
ten behoeve van deze rapportage voor de beperkte definitie is gekozen. Een andere
reden is dat verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen bij de beperkte definitie scherper naar voren komen. Het behoren tot een
minderheidsgroepering is bij de beperkte definitie in zuiverder vorm aanwezig en
de effecten ervan op prestaties en loopbanen zijn dan beter vast te stellen.
Bij de weergave van resultaten worden leerlingen met een gemengde herkomst
apart vermeld. In de referentiegroep omvat deze categorie ruim 6% van de leerlingen. De gemengde groep telt veel kinderen van wie één van de ouders geboren is in
een West- of Zuid-Europees land of in Suriname of de Nederlandse Antillen.
Om bij de analyse van het aanvangsniveau en de prestaties van de leerlingen in de
hogere jaargroepen optimaal gebruik te kunnen maken van de gegevens die in
Prima zijn verzameld, wordt voor de allochtone leerlingen gebruikgemaakt van de
totale steekproef. Bij de autochtone leerlingen worden alleen de gegevens van de
referentiesteekproef gebruikt. Het aantal autochtone leerlingen in de referentie106

steekproef is met 8.000 overigens ruim voldoende om zeer precieze schattingen te
geven van hun prestaties. In analyses van samenhangen tussen kenmerken van
leerlingen en hun prestaties wordt over het algemeen de totale steekproef gebruikt.
4.2.2 Aanvangsniveau in taal
In groep 2 maken de leerlingen die tot de referentiesteekproef behoren op de Begrippentoets gemiddeld 46 van de 60 opgaven goed. Meisjes zijn met een gemiddelde van bijna 47 goed gemaakte opgaven wat beter dan jongens die iets meer dan 45
opgaven goed maken. De standaardafwijking van de scores op de Begrippentoets is
ruim 8 opgaven. Bij een normale verdeling van de scores betekent dit dat iets meer
dan 15% van de leerlingen van groep 2 minder dan 38 opgaven goed maakt. Een
even groot deel van de leerlingen heeft meer dan 54 opgaven goed. Bij vergelijking
van de scores van leerlingen uit minderheidsgroeperingen in dit hoofdstuk worden
verschillen vaak uitgedrukt in termen van de standaardafwijking van de verdeling
van de scores van de autochtone leerlingen. Wanneer dan de score van bijvoorbeeld
de Turkse leerlingen een standaardafwijking lager is dan die van de autochtone
leerlingen, dan betekent dit dat zo'n 85% van de autochtone leerlingen een hogere
score heeft dan de gemiddelde Turkse leerling. De standaardafwijking van de
autochtone leerlingen wordt weergegeven in de grafieken.
Leerlingen uit de minderheden scoren op de Begrippentoets aanzienlijk lager dan
autochtone leerlingen (figuur 4.1). In de meeste minderheidsgroeperingen ligt de
gemiddelde score meer dan een standaardafwijking onder het gemiddelde van de
autochtone leerlingen. Alleen de Surinaamse leerlingen steken hier duidelijk bovenuit. Het gemiddelde van de Surinaamse meisjes is ruim een halve standaardafwijking lager dan het autochtone gemiddelde.
De Turkse leerlingen vormen onder de minderheidsgroeperingen duidelijk de
zwakste groep. Zij maken gemiddeld zo'n 12 opgaven minder goed dan de autochtone leerlingen. Opmerkenswaard is dat de Antilliaanse leerlingen het nauwelijks
beter doen dan de Marokkaanse. Ook de lage scores van de Zuid-Europese leerlingen wekken wellicht enige verbazing. In beide gevallen speelt het hanteren van de
beperkte definitie een rol. Het gaat hier om leerlingen van wie beide ouders uit de
Antillen of uit een Zuid-Europees land komen. Migranten uit deze herkomstlanden
zijn vaak gehuwd met een Nederlandse partner. Hun kinderen worden hier tot de
gemengde categorie gerekend. Van de Zuid-Europese leerlingen volgens de beperkte definitie behoort een groot deel tot de ex-Joegoslaven.
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Figuur 4.1 Aanvangsniveau taal in groep 2 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering en geslacht,
1996 (gemiddelde scores op de Begrippentoets van het CITO-leerlingvolgsysteem)
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Het onderscheid dat in het beleid en ook in deze rapportage wordt gemaakt tussen
allochtonen en minderheden wordt niet altijd goed begrepen. Waar het om gaat is
dat allochtonen die tot de minderheden worden gerekend afkomstig zijn uit herkomstlanden met een geringere sociaal-economische ontwikkeling en een grote
afstand tot de West-Europese cultuur. Als gevolg daarvan beschikken zij over het
algemeen in mindere mate over de hulpbronnen die relevant zijn voor succes in een
hoog ontwikkelde samenleving als de Nederlandse.
Uit de gegevens die in figuur 4.1 zijn afgebeeld blijkt dat het onderscheid tussen
minderheden en allochtonen die niet tot de minderheden worden gerekend ook
relevant is voor de taalontwikkeling van de kinderen in groep 2. Allochtone leerlingen uit herkomstgroeperingen die niet tot de minderheden behoren, zijn in hun
aanvankelijke taalontwikkeling beduidend verder dan leerlingen uit de minderheden. Hetzelfde kan worden gezegd van leerlingen met een gemengde herkomst (in
figuur 4.1 zijn zij aangeduid als 'NL-all'). Hun scores doen gemiddeld genomen
niet veel onder voor die van de autochtone leerlingen.
4.2.3 Aanvangsniveau in rekenen
Het algemene gemiddelde op de Ordeningstoets is in de referentiesteekproef iets
minder dan 27 goed gemaakte opgaven. De standaardafwijking op deze toets is
ruim 7. Ook in ordenen zijn de meisjes iets beter dan de jongens. Dat is opmerke108

lijk, omdat de toets vaardigheden meet die van belang zijn voor het latere rekenen
en daar zijn jongens gemiddeld beter in dan meisjes.
Figuur 4.2 Aanvangsniveau rekenen in groep 2 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering en
geslacht, 1996 (gemiddelde scores op de toets ordenen van het CITO-leerlingvolgsysteem)
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Figuur 4.2 brengt de gemiddelde scores van leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen in beeld. Globaal bezien vertonen de uitkomsten een patroon
dat veel lijkt op dat van de Begrippentoets. Ook op de Ordeningstoets maken de
leerlingen uit de minderheden beduidend minder opgaven goed dan de autochtone
leerlingen en de overige allochtone leerlingen. Onder de minderheidsgroeperingen
zijn de scores van de Turkse leerlingen weer het laagst en die van Surinaamse leerlingen het hoogst. De Afrikaanse/Aziatische jongens doen echter niet onder voor de
Surinaamse jongens. Ook op de Ordeningstoets doen de Antilliaanse en Zuid-Europese leerlingen het slecht. De scores van de jongens uit deze groeperingen zijn nog
een fractie lager dan die van de Marokkaanse meisjes.
Het patroon van de gemiddelde scores voor ordenen vertoont weliswaar grote overeenkomst met het patroon bij begrippen maar toch is er een duidelijk verschil. De
achterstand van de leerlingen uit de minderheden ten opzichte van het gemiddelde
van de autochtone leerlingen is bij ordenen kleiner dan bij begrippen. Terwijl bij de
Begrippentoets het gemiddelde van de Turkse leerlingen meer dan anderhalve stan109

daardafwijking onder het gemiddelde van de autochtone leerlingen ligt, is het verschil bij de Ordeningstoets minder dan een standaardafwijking. Ook in de andere
minderheidsgroeperingen is de afstand tot het gemiddelde van de Nederlandse leerlingen bij de ordeningstaken geringer dan op de Begrippentoets. Dit is ongetwijfeld
het gevolg van de omstandigheid dat de Begrippentoets een sterker beroep doet op
de taalvaardigheid in het Nederlands dan de Ordeningstoets.
In figuur 4.3 zijn de verdelingen van de scores van de autochtone leerlingen en de
leerlingen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen nog een keer afgebeeld in
de vorm van kwartielscores. De scores zijn berekend op basis van de referentiegroep en vervolgens voor de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen toegepast
op het totale bestand. Leerlingen die een score hebben die past binnen het scoreinterval van de 25% laagst scorende leerlingen in de referentiesteekproef krijgen de
laagste kwartielscore.
Figuur 4.3 Aanvangsniveau taal en rekenen in groep 2 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering,
1996 (in procenten per kwartiel)
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De aandelen Turkse en Marokkaanse leerlingen met scores in het hoogste kwartiel
zijn zowel op de Begrippentoets als op de Ordeningstoets uiterst gering. De leerlingen uit de minderheden onderscheiden zich echter vooral van de autochtone
leerlingen door hun veel grotere aandeel onder het kwart laagst scorende leerlingen. Van de Turkse leerlingen heeft op de Begrippentoets bijna drie kwart een score
in het laagste kwartiel van de scoreverdeling in de referentiegroep. De ongunstige
positie van de Antilliaanse kinderen komt ook in de verdeling over de kwartielen
pregnant naar voren. Het aandeel in de laagste kwartielen is bij de Antilliaanse
leerlingen ongeveer even groot als bij de Marokkaanse leerlingen. De aandelen in
de hoogste kwartielen van de scoreverdeling zijn bij de Antilliaanse leerlingen ech110

ter wat groter dan bij de Marokkaanse.
In de weergave van de scores in kwartielen is direct te zien dat de verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen op de Begrippentoets
beduidend groter zijn dan op de Ordeningstoets. Het grootste verschil tussen de
twee toetsen doet zich voor bij de Turkse leerlingen. Op de Begrippentoets heeft
minder dan 10% van de Turkse leerlingen een score in de twee hoogste kwartielen,
op de Ordeningstoets is dit tegen de 20%.
Het is van belang op te merken dat onder de leerlingen uit de minderheden, ondanks hun lage gemiddelde scores en ondanks hun oververtegenwoordiging in het
laagste kwartiel van de scoreverdeling, de aandelen in de twee hoogste kwartielen
in elk van de vier grootste herkomstgroeperingen vooral op rekenen toch substantieel zijn. Alleen van de Turkse leerlingen scoort op taal vrijwel niemand in het
hoogste kwartiel.
Dat er ook onder de minderheden substantiële aantallen leerlingen zijn met hoge
scores kan van invloed zijn op de beeldvorming van leerkrachten. Zij beseffen over
het algemeen goed dat het aanvangsniveau van leerlingen uit de minderheden laag
is, maar merken zeer wel op dat er ook in deze groeperingen leerlingen zijn met
een bovengemiddeld aanvangsniveau. Het is denkbaar dat dit remmend werkt op
het ondernemen van extra acties om het prestatieniveau van de zwakkere leerlingen
uit de minderheden te verhogen. Er zijn immers ook leerlingen uit de minderheden
die wel goed mee kunnen komen.
4.2.4 De invloed van de opleiding en het gedrag van de ouders
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is de betekenis van het herkomstmilieu voor de schoolloopbanen van kinderen ter sprake gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten van het herkomstmilieu.
Primaire effecten gaan over de bijdrage van ouders aan de cognitieve toerusting van
hun kinderen. In hoofdstuk 6 (§ 6.2.1) wordt uiteengezet waarom kinderen van
hoger opgeleide ouders over het algemeen beter toegerust aan het onderwijs beginnen dan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau. Het belangrijkste mechanisme dat dit bewerkstelligt is de zogeheten instructieve kwaliteit van de interactie tussen ouders en kinderen. Er is sprake van instructieve kwaliteit wanneer het
gedrag van de ouders impulsen bevat voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen. De instructieve kwaliteit van de interactie met de kinderen ligt bij hoger opgeleide ouders op een hoger niveau, met als gevolg dat de algemene leervaardigheden van hun kinderen zich sneller en beter ontwikkelen.
In hoofdstuk 3 is gebleken dat het opleidingsniveau van personen inderdaad samenhangt met het opleidingsniveau van hun ouders. Of de primaire effecten van het
ouderlijke herkomstmilieu daarbij een doorslaggevende rol spelen staat daarmee
natuurlijk nog niet vast. Primaire effecten worden zichtbaar bij het begin van de
schoolloopbaan en wel als verschillen in aanvangsniveau. Als het goed is, moeten
ze zich dus ook manifesteren bij de toetsen die in het Prima-onderzoek in groep 2
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zijn afgenomen. De vaardigheden die Begrippentoets en de Ordeningstoets meten,
worden immers in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs niet systematisch als
vak onderwezen. De mate waarin leerlingen in groep 2 deze vaardigheden beheersen, zal grotendeels worden bepaald door wat zij daarvan in de voorschoolse fase
hebben opgestoken. Als de opleiding van de ouders daarvoor van belang is, dan
moet er een verband zijn tussen het opleidingsniveau van de ouders en de scores op
de toetsen van de leerlingen van groep 2. Aangezien de ouders uit de minderheden
veel lager zijn opgeleid dan de autochtone ouders, is het vervolgens te verwachten
dat bij een gelijk opleidingsniveau van de ouders de verschillen in gemiddelden op
de toetsen tussen de leerlingen uit de minderheden en de autochtone leerlingen
kleiner zijn dan wanneer geen rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau
van de ouders. Wanneer het opleidingsniveau van de ouders doorslaggevend is,
zouden de verschillen bij gelijk opleidingsniveau zelfs moeten verdwijnen.
In figuur 4.4 is te zien dat er inderdaad een verband is tussen het opleidingsniveau
van de ouders en het aanvangsniveau in taal- en rekenvaardigheden in groep 2 van
het basisonderwijs. Kinderen van hoger opgeleide ouders hebben een hoger aanvangsniveau in taal en rekenen dan kinderen van ouders met een lagere opleiding.
Het verband is binnen de totale leerlingenbevolking beduidend sterker dan onder de
leerlingen uit de minderheden en de autochtone leerlingen afzonderlijk. Dat is te
zien wanneer men denkbeeldige lijnen trekt tussen de gemiddelden van de leerlingen uit de minderheden, de autochtone leerlingen en de totale leerlingenbevolking.
De lijn van de totale leerlingenbevolking loopt dan steiler dan de lijnen van de
andere twee groepen.
Figuur 4.4 Aanvangsniveau taal (Begrippentoets) en rekenen (Ordeningstoets) in groep 2 van het basisonderwijs,
naar opleiding van de ouders en bevolkingsgroepering, 1996 (gemiddelde toetsscores)
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Kinderen van ouders die niet meer dan het basisonderwijs hebben afgemaakt, maken op de Begrippentoets ruim 10 opgaven minder goed dan kinderen van hoogopgeleide ouders; op de Ordeningstoets is het verschil iets minder dan 8 opgaven.
Uit figuur 4.4 valt echter ook af te leiden dat de verschillen tussen leerlingen uit de
minderheden en autochtone leerlingen bij een gelijk opleidingsniveau geenszins
verdwijnen. Op de Begrippentoets zijn de scores van de kinderen van de hoogst
opgeleide ouders uit de minderheden gemiddeld nog lager dan die van kinderen
van de laagst opgeleide autochtone ouders. Zowel op de Begrippentoets als op de
Ordeningstoets is er een zekere tendens dat de kinderen uit de minderheden verder
achter blijven bij de autochtone leerlingen naarmate het opleidingsniveau van de
ouders hoger is. Hieruit vloeit voort dat ook wanneer het opleidingsniveau van de
ouders uit de minderheden precies gelijk zou zijn aan dat van de autochtone ouders,
hun kinderen toch nog beduidend minder toetsopgaven goed zouden maken dan de
autochtone leerlingen.
De verschillen in aanvangsniveau tussen de leerlingen uit de minderheden en de
autochtone leerlingen in samenhang met het opleidingsniveau van de ouders die in
het voorgaande ruwweg zijn aangegeven aan de hand van figuur 4.4, zijn nog te
preciseren met behulp van regressieanalyse (tabel 4.2). De analyse bevestigt dat de
achterstand van de leerlingen uit de minderheden bij de start van het basisonderwijs maar voor een gering gedeelte valt toe te schrijven aan het lagere opleidingsniveau van hun ouders. Zo'n 10%-15% van de aanvankelijke taalachterstand is geassocieerd met het opleidingsniveau van de ouders. Bij rekenen loopt dit op tot bijna
30% bij de Marokkaanse leerlingen.
Dat de impact van het ouderlijke opleidingsniveau bij rekenen groter is dan bij taal
is opmerkelijk. In de gedachtevorming over cognitieve achterstand ten gevolge van
factoren in het herkomstmilieu is van oudsher vooral de invloed van de ouders op
de taalontwikkeling van kinderen benadrukt. Hier blijkt dat een breder spectrum
van cognitieve vaardigheden aangesproken wordt.
In de Prima-gegevens verklaart het opleidingsniveau van de ouders slechts een
klein deel van de verschillen in aanvangsniveau tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen. Dat is opmerkelijk, zo opmerkelijk dat het de vraag
is of de gegevens de realiteit goed weergeven. Er zijn redenen om hier twijfels over
te hebben. Het opleidingsniveau van personen wordt vastgesteld aan de hand van
de hoogste opleiding die zij hebben afgemaakt. De laagste categorie daarvan die in
het hier geanalyseerde materiaal beschikbaar is, betreft personen die ten hoogste
het basisonderwijs hebben afgemaakt. In hoofdstuk 3 is gebleken dat de onderwijsachtergrond van personen uit de minderheden in deze categorie sterk verschilt van
die van autochtonen met ten hoogste basisonderwijs. Een aanzienlijk deel van de
minderheden met ten hoogste het basisonderwijs heeft in het geheel niet deelgenomen aan onderwijs. Onder autochtonen in deze opleidingsklasse komt dit vrijwel
niet voor. Ook voor de andere opleidingsniveaus kan gelden dat deze bij ouders uit
de minderheden niet geheel dezelfde betekenis hebben als bij autochtone ouders.
Uit de analyses blijkt overigens wel dat ook onder de minderheden verschillen in
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opleidingsniveau tussen de ouders gepaard gaan met verschillen in aanvangsniveau
tussen de kinderen. Dit neemt niet weg dat verschillen in opleidingsniveau zoals
gemeten in Prima binnen de autochtone bevolking een andere betekenis kunnen
hebben dan binnen de minderhedenbevolking. Als dat zo is, dan is ook op deze manier de betekenis van het opleidingsniveau van de ouders voor de verschillen in
aanvangsniveau tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen niet
goed vast te stellen.
Tabel 4.2 Effecten van herkomst en opleiding van de ouders op het aanvangsniveau in taal (Begrippentoets) en
rekenen (Ordeningstoets) van leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs, 1996 (ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten)
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
Afrika/Azië
N/W-Europa
gemengd
opleiding ouders (ref.cat. = hoger dan mbo)
bao
lbo
mbo
R2*100
gecursiveerde coëfficiënten zijn niet-significant (p > 0,01)

taal
46,8

%12,1
%9,1
%5,3
%8,7
%8,0
%7,6
%2,1
%1,5

48,5

%10,4
%7,8
%4,7
%7,4
%7,3
%7,0
%1,9
%1,5

rekenen
28,3

29,9

%6,7
%5,7
%3,7
%5,2
%5,4
%4,2
%0,8
%0,9

%5,2
%4,0
%3,1
%4,1
%4,8
%3,7
%0,6
%0,8

%4,2
%3,5
%1,0
20,5

22,9

%3,9
%3,4
%1,2
11,2

14,5
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Wat ook de precieze betekenis is van het opleidingsniveau van de ouders, bedacht
moet worden dat het opleidingsniveau op zichzelf niet rechtstreeks van invloed is
op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In het voorgaande is op verschillende
plaatsen (§ 3.5, § 4.1) uiteengezet dat met verschillen in het opleidingsniveau van
ouders verschillen in de omgang met en de opvoeding van de kinderen zijn geassocieerd waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat ze wel een directe invloed
hebben op hun cognitieve ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 6). In Prima zijn over
enkele aspecten van dit ouderlijke gedrag gegevens verzameld.
Het ouderlijk gedrag
Er zijn aanwijzingen dat verschillen in aanvangsniveau tussen leerlingen uit de
minderheden en autochtone leerlingen bij de start van het onderwijs voor een belangrijk deel zijn te herleiden tot de gebezigde thuistaal, de hiervoor al genoemde
instructieve kwaliteit van het ouderlijke gedrag en de mate van sociaal-emotionele
ondersteuning die ouders aan hun kinderen geven (Leseman et al. 1995). Het is niet
eenvoudig om verschillen tussen ouders op deze factoren op een eenduidige manier
vast te stellen. Voor het taalgebruik en de kwaliteit daarvan moet men meestal terugvallen op de eigen oordelen die personen daarover hebben. Instructieve kwaliteit
114

is in de studie van Leseman vastgesteld aan de hand van observatie van ouders en
kinderen in gestandaardiseerde spelsituaties. De sociaal-emotionele ondersteuning
wordt doorgaans onderzocht door ouders te vragen naar hun gedrag ten opzichte
van hun kinderen in denkbeeldige situaties.
In Prima is slechts het instrument van de vragenlijst beschikbaar om gegevens over
ouderlijk gedrag te verkrijgen. Van de hier genoemde aspecten komt in de vragenlijst alleen het taalgebruik expliciet aan de orde. Er is gevraagd naar de mate waarin de ouders naar hun eigen oordeel de Nederlandse taal beheersen - mondeling en
schriftelijk, actief en passief. Deze gegevens zijn in hoofdstuk 3 (§ 3.6) al gebruikt
om de beheersing van het Nederlands door personen uit onderscheiden herkomstgroeperingen te beschrijven. Ook is gevraagd naar de taal waarin de ouders doorgaans met de kinderen spreken.
Over de factoren instructieve kwaliteit en sociaal-emotionele ondersteuning zijn
geen directe vragen gesteld. Wel zijn er gegevens waarvan kan worden verwacht
dat ze een zekere samenhang hebben met deze factoren. Het betreft de volgende
aspecten:
- het lezen van boeken, kranten en tijdschriften door de ouders (in aantal uren
per week);
- het samen met het kind lezen (in aantal keren per week);
- de tijd die het kind besteedt aan slapen, tv-kijken (in aantal uren per dag);
- het bezoeken van ouderbijeenkomsten op school en het voeren van gesprekken
met de leerkracht over het kind (in aantal keren dat dit is voorgekomen).
Het eerste aspect, het lezen van boeken en dergelijke, is niet gericht op het kind en
heeft ook geen directe invloed op diens cognitieve ontwikkeling, hoewel het niet
uitgesloten is dat lezende ouders voor kinderen een zekere voorbeeldwerking hebben. Het is zeer wel denkbaar dat het lezen van de ouders kinderen ertoe aanzet zelf
ook te gaan lezen. Het lezen door de ouders is echter in de eerste plaats een indicator voor de mate van geletterdheid. Geletterdheid gaat samen met aandacht voor
taal, taalgebruik, verbale redeneringen en argumentaties en dat zijn precies de elementen waar het om gaat bij de instructieve kwaliteit van de omgang met kinderen.
Het samen met de kinderen lezen is wel direct op het kind gericht. In Prima is hierover alleen naar de frequentie gevraagd. Gebleken is dat vooral de manier waarop
ouders samen met hun kind lezen van belang is. Meer in het bijzonder gaat het
daarbij om hun reacties op opmerkingen van het kind en om de wijze waarop ze,
bijvoorbeeld door vragen te stellen, doorgaan op de tekst.
De tijdsbesteding van de kinderen kan iets zeggen over de mate waarin de ouders
ordening aanbrengen in het leven van de kinderen. Wanneer kinderen naar verhouding zeer kort of zeer lang slapen, kan dit erop wijzen dat de ouders hen tot op zekere hoogte aan hun lot overlaten. Hetzelfde geldt voor veelvuldig tv-kijken.
Het laatste aspect, het bezoeken van ouderbijeenkomsten op school en het praten
met de leerkrachten, kan worden beschouwd als een indicator van de betrokkenheid
van de ouders bij de ontwikkeling van het kind. Hierbij moet overigens wel worden
bedacht dat ouders zich over het algemeen vooral dan op eigen initiatief tot een
leerkracht wenden wanneer het op school minder goed gaat met hun kind.
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Tabel 4.3 Aspecten en indicatoren van het gedrag van ouders van leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs, naar
bevolkingsgroepering en gemiddelde taal- en rekenscores (Begrippentoets en Ordeningstoets) van leerlingen in groep 2,
naar kenmerken van de ouders, 1996
minderheden
autochtonen
taal
rekenen
beheersing NL moeder
(zeer) slecht
redelijk
goed
zeer goed

%

%

gemiddelden

gemiddelden

34,5
32,1
20,6
12,8

0,2
5,9
51,4
42,5

36,9
41,0
46,3
47,4
r = 0,31

22,2
24,8
28,0
28,8
r = 0,24

3,4
14,1
36,6
30,8
15,1

0,1
0,3
7,3
48,5
43,9

36,3
38,7
41,5
45,8
47,4
r = 0,25

22,7
23,4
25,0
27,6
28,9
r = 0,20

30,4
13,9
55,5

99,9
0,0
0,0

46,8
39,7
36,7
r = %0,36

28,3
23,7
22,5
r = %0,26

22,2
36,6
41,1

10,4
26,7
62,9

43,0
44,5
46,5
r = 0,14

36,9
37,5
38,8
r = 0,07

37,2
26,7
15,7
8,0
12,5

27,6
22,5
15,9
11,1
22,9

44,3
45,4
45,9
46,2
46,7
r = 0,10

26,7
27,4
28,0
28,0
28,4
r = 0,08

32,8
42,2
12,4
5,6
6,9

8,7
38,3
22,4
15,2
15,5

42,1
45,3
46,8
47,4
47,4
r = 0,16

25,3
27,3
28,5
29,2
29,0
r = 0,15

32,1
67,9

13,2
86,8

43,3
45,7
èta = 0,10

26,1
27,7
èta = 0,08

16,5
32,3
21,2
11,0
19,0

5,9
25,4
21,2
17,9
29,6

42,4
44,9
46
46,7
47
r = 0,14

25,4
27,0
28,0
28,4
28,6
r = 0,12

correlatie
beheersing NL vader
zeer slecht
slecht
redelijk
goed
zeer goed
correlatie
thuistaal met kind
Nederlands
gemengd
eigen taal
correlatie
lezen
samen met kind
max. 1 keer per week
1-2 keer
3-5 keer
correlatie
boeken door moeder
geen
1 uur per week
2 uur
3 uur
 4 uur
correlatie
kranten door moeder
geen
1 uur per week
2 uur
3 uur
 4 uur
correlatie
tijdschriften door moeder
niet
wel
correlatie
kranten door vader
geen
1 uur per week
2 uur
3 uur
 4 uur
correlatie
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Vervolg tabel 4.3 Aspecten en indicatoren van het gedrag van ouders van leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs,
naar bevolkingsgroepering en gemiddelde taal- en rekenscores (Begrippentoets en Ordeningstoets) van leerlingen in
groep 2, naar kenmerken van de ouders, 1996
minderheden
autochtonen
taal
rekenen
%
%
gemiddelden
gemiddelden
tijdschriften door vader
niet
27,5
18,9
44,1
26,6
wel
72,5
81,1
45,6
27,6
correlatie
èta = 0,06
èta = 0,06
tijdsbesteding kind
slapen
< 9 uur per dag
13,2
5,3
42,4
25,1
10 uur
29,1
15,4
44,4
27,0
11 uur
32,3
48,7
46,6
28,4
12 uur
22,0
29,4
45,2
27,0
13 uur
3,4
1,2
40,4
24,0
correlatie
r = 0,05; èta = 0,15
r = 0,02; èta =0,14
tv kijken op weekdgn
< 1 uur
5,3
18,9
47,7
29,3
1 uur
39,6
44,6
45,7
27,7
2 uur
31,8
28,7
44,9
27,0
 3 uur
23,3
7,8
42,2
25,2
correlatie
r = %0,15
r = %0,14
tv-kijken weekend
1 uur
7,5
17,7
47,3
28,9
2 uur
13,5
31,1
46,7
28,5
3 uur
19,6
22,6
45,7
27,4
4 uur
23,9
15,7
44,4
26,7
 5 uur
35,6
12,9
42,5
25,2
correlatie
r = %0,18
r = %0,17
contacten met school
bezoek ouderbijeenkomst
(bijna) nooit
6,1
0,7
38,6
23,2
soms
22,7
5,8
40,6
24,4
vaak
21,1
10,5
44,0
26,4
(bijna) altijd
50
82,9
46,4
28,2
correlatie
r = 0,22
r = 0,18
gesprek met leerkrachten
geen
18,1
32,6
47,0
28,4
1 keer
16,3
23,7
45,9
27,9
2 keer
23,3
20,1
44,9
27,0
 3 keer
42,3
23,7
43,6
26,4
correlatie
r = %0,15
r = %0,11
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

Tabel 4.3 bevat basisgegevens over de hiervoor aangeduide aspecten en indicatoren
van het ouderlijke gedrag. In alle gevallen zijn er verschillen tussen ouders uit de
minderheden en autochtone ouders. Het eigen oordeel over de beheersing van het
Nederlands is bij ouders uit de minderheden negatiever en het merendeel van hen
praat met het kind in de eigen taal. Ouders uit de minderheden lezen minder dan
autochtone ouders en ook lezen ze minder samen met hun kind. De kinderen uit
minderheden slapen minder dan autochtone kinderen en ze kijken meer naar de
televisie. De ouders van de kinderen uit de minderheden gaan minder vaak naar
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ouderbijeenkomsten op school, maar gaan wel vaker met de leerkracht over hun
kind praten. Hiervoor is al aangegeven dat dit er vooral op duidt dat het op school
niet zo goed gaat met het kind.
De verschillende aspecten en indicatoren van het ouderlijke gedrag die in tabel 4.3
zijn opgenomen hangen alle in de verwachte richting samen met het aanvangsniveau in taal en rekenen van de kinderen. De samenhangen met het aanvangsniveau
in taal zijn in het algemeen iets sterker dan met rekenen, maar de correlatiecoëfficiënten zijn in geen enkel geval erg sterk. Beheersing van het Nederlands en het
gebruik van de Nederlandse taal hebben nog de sterkste samenhang met het aanvangsniveau. Praten met de leerkracht over het kind gaat samen met minder goede
prestaties, maar het bezoeken van ouderbijeenkomsten op school is geassocieerd
met een hoger aanvangsniveau.
Een aardig detail zijn de bevindingen over 'slapen'. Het blijkt inderdaad zo te zijn
dat zowel kinderen die zeer kort slapen, als kinderen die zeer lang slapen een relatief laag aanvangsniveau hebben. Dit geldt zowel voor taal als voor rekenen.

Tabel 4.4 Effecten van herkomst, opleiding en gedrag van de ouders op het aanvangsniveau in taal en rekenen van
de leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs, 1996 (ongestandaardiseerde regressie-effecten)
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
overige minderheidslanden
gemengd

47,6

%12,1
%9,3
%5,0
%8,8
%7,7
%0,9

opleiding ouders
gedrag ouders
beheersing NL, moeder
beheersing NL, vader
thuistaal
lezen met kind
lezen boeken, moeder
lezen kranten, moeder
lezen tijdschriften, moeder
lezen kranten, vader
lezen tijdschriften, vader
slapen kind
tv-kijken kind (door de week)
tv-kijken kind (in weekend)
bezoek ouderbijeenkomst op school
gesprek met leerkrachten over kind

taal
42,0 37,8

39,7

28,8

rekenen
23,6 21,5

23,6

%9,9
%6,3
%4,3
%7,9
%7,0
%1,0

%7,1
%3,2
%3,6
%6,5
%4
%0,4

%8
%4,3
%3,8
%6,6
%3,7
%0,2

%7,3
%5,9
%3,3
%4,5
%4,7
%0,8

%5,2
%3,2
%2,7
%3,6
%4,1
%0,9

%3,8
%1,6
%2,2
%2,8
%2,5
%0,6

%4,7
%2,7
%2,4
%3,1
%2,1
%0,4

1,9

1,4

1,8

1,4

R2*100
14,8
18,0
gecursiveerde coëfficiënten zijn niet-significant (p > 0,01)
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking
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0,4
0,5
0,3
0,6
%0,7 %0,6
0,4
0,5
0,05
0,1
0,04
0,1
%0,3 %0,3
0,2
0,3
0,5
0,7
%0,03 %0,03
%0,3 %0,3
%0,1 %0,2
0,9
0,9
%0,6 %0,6
20,0

18,6

7,6

11,4

0,04
0,3
%0,3
0,3
%0,01
0,1
%0,2
0,02
0,2
%0,1
%0,2
%0,2
0,6
%0,3

0,2
0,5
%0,2
0,4
0,03
0,2
%0,2
0,1
0,4
%0,1
%0,3
%0,3
0,7
%0,4

12,6

10,6

De vraag waar het hier om gaat is in hoeverre de aspecten en indicatoren van het
ouderlijke gedrag die in het voorgaande zijn beschreven, de achterstand in aanvankelijke taal- en rekenvaardigheid van leerlingen uit de minderheden verklaren. Om
dit uit te zoeken zijn ze als verklarende variabelen toegevoegd aan het analysemodel van tabel 4.2. Dat model bevatte alleen herkomst, opleiding van de ouders en
geslacht als verklarende variabelen. Tabel 4.4 geeft de resultaten.
De toegevoegde verklarende waarde van de aspecten en indicatoren van het ouderlijke gedrag voor de beschrijving van verschillen in aanvangsniveau tussen
leerlingen is beperkt. Na controle voor het opleidingsniveau van de ouders verklaren ze 2% extra van de verschillen in aanvankelijke taalvaardigheid. Bij rekenen is
de bijdrage nog geringer, namelijk 1,4%.
De ouderlijke kenmerken verminderen het effect van het opleidingsniveau van de
ouders met zo'n 25%. Men kan dus zeggen dat ongeveer een kwart van het opleidingseffect toe te schrijven is aan de opgenomen aspecten en indicatoren van het
ouderlijke gedrag. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. De analyse met ouderkenmerken en zonder ouderlijke opleiding verklaart ongeveer evenveel van de verschillen in aanvangsniveau als de analyse met alleen opleiding. Toevoeging van
opleiding aan de ouderkenmerken vermindert de effecten van de ouderkenmerken
en men zou dus kunnen zeggen dat een deel van de effecten van de ouderkenmerken moet worden toegeschreven aan de opleiding van de ouders. Inhoudelijk is
echter niet duidelijk hoe dit te interpreteren. Het is immers niet in te zien hoe de
opleiding van de ouders op directe wijze het aanvangsniveau van het kind beïnvloedt. Juist om daar inzicht in te krijgen zijn de aspecten en indicatoren van het
ouderlijk gedrag in de analyse opgenomen.
De waarde die de ouderkenmerken toevoegen aan de verklaring van verschillen in
aanvangsniveau is beperkt. In het merendeel van de gevallen zijn de afzonderlijke
effecten van de ouderkenmerken ook niet significant. Dit is vooral het geval wanneer ook het opleidingsniveau van de ouders in het analysemodel meedoet. Volgens
de analyse zonder het opleidingsniveau van de ouders is de aanvankelijke taalvaardigheid van het kind beter naarmate de ouders het Nederlands beter beheersen en
ze meer samen met het kind lezen. Ook het lezen van kranten en tijdschriften door
de vader blijkt samen te gaan met hogere prestaties van het kind. Veel tv-kijken
pakt in de analyse negatief uit. De taalvaardigheid van kinderen van wie de ouders
naar ouderbijeenkomsten op school gaan is daarentegen weer beter dan wanneer de
ouders dit niet of minder doen. Ook het effect van het praten met de leerkracht is
significant, maar eerder is al duidelijk gemaakt dat dit vooral gebeurt als het niet
goed gaat op school en dus is het effect negatief.
Bij rekenen zijn er significante effecten van een deel van de variabelen die ook voor
de aanvankelijke taalvaardigheid relevant zijn. De Nederlandse-taalbeheersing door
de ouders speelt bij rekenen echter geen rol en ook de effecten van het lezen van
kranten en tijdschriften door de vader zijn niet significant.
De toegevoegde waarde van de ouderkenmerken bovenop het opleidingeffect mag
beperkt zijn, gezamenlijk beschrijven ze echter wel een substantieel deel van de
effecten van dit opleidingsniveau van de ouders. Het effect van het opleidingsni119

veau neemt na toevoeging van de ouderkenmerken met meer dan een kwart af.
Bovendien is hun bijdrage aan de verklaring van de achterstand van leerlingen uit
de minderheden voor sommige groeperingen aanzienlijk. Dit is vooral het geval bij
de Marokkaanse en Turkse leerlingen en bij de leerlingen uit de 'overige minderheidslanden'. Opleiding van de ouders alleen verklaart bij de Marokkaanse leerlingen 32% van de taalachterstand en 46% van de rekenachterstand. Met de ouderlijke kenmerken erbij lopen deze aandelen op tot 65% en 73%.
De verklarende waarde voor de verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen is in deze analyse groter dan in tabel 4.2. Dat komt onder
meer doordat hier een meer gedifferentieerde indicator voor het opleidingsniveau
van de ouders is gebruikt.
4.2.5 Conclusie
De resultaten van de analyse van het aanvangsniveau in taal- en rekenvaardigheden
van leerlingen uit de minderheden vormen een bevestiging van en een aanvulling
op wat uit eerder onderzoek al bekend was. De prestaties van deze leerlingen in de
kernvaardigheden die in de basisschool worden onderwezen zijn bij de start gemiddeld veel slechter dan de prestaties van autochtone leerlingen. De prestatieachterstand van leerlingen uit de minderheden is op taal veel groter dan op rekenen. Het
aanvangsniveau van meisjes is hoger dan dat van jongens en dit is ook bij de minderheden het geval.
Allochtone leerlingen uit groeperingen die niet tot de minderheden behoren, doen
in hun prestaties nauwelijks onder voor autochtone leerlingen. Dit is te zien als een
bevestiging van de zin van het onderscheid tussen minderheden en allochtonen.
Dat neemt echter niet weg dat er ook tussen de groeperingen die tot de minderheden worden gerekend nog flinke verschillen zijn. Turkse leerlingen hebben zowel
op taal als op rekenen gemiddeld de laagste scores. Opvallend zwak zijn de
prestaties van de Antilliaanse en Zuid-Europese leerlingen. Hun scores zijn niet
hoger dan die van de Turkse leerlingen.
De achterstand in cognitieve ontwikkeling van de leerlingen uit de minderheden
kan voor een deel worden teruggevoerd op het lage opleidingsniveau van hun ouders. Met dat lage opleidingsniveau is vervolgens weer een aantal kenmerken van
het gedrag van de ouders geassocieerd die een ongunstige invloed hebben op de
cognitieve ontwikkeling van de kinderen. De resultaten vormen een ondersteuning
voor de in ander onderzoek vastgestelde betekenis van de instructieve kwaliteit van
het ouderlijke gedrag en de thuistaal. Wanneer de instructieve kwaliteit van het
ouderlijke gedrag gering is en wanneer de thuistaal een andere is dan het Nederlands, dan heeft dit een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van de
kinderen. Aangezien dit bij de minderheden meer het geval is dan bij autochtone
kinderen, is hun aanvangsniveau in taal en rekenen bij de start van het
basisonderwijs lager.
In de hier gepresenteerde analyses blijven er, ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in opleidingsniveau en met kenmerken van het ouderlijke gedrag, nog aanzienlijke verschillen bestaan tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen. Voor de interpretatie van deze resterende verschillen is het
van belang dat niet alle relevante kenmerken van de ouders in de analyse zijn opge120

nomen. Zo ontbreekt een indicator voor de sociaal-emotionele ondersteuning door
de ouders. Verder is in deze paragraaf uiteengezet dat het opleidingsniveau van de
ouders bij de minderheden een andere betekenis heeft dan bij de autochtone bevolking. Ten slotte is de hier gebruikte meting van kenmerken van het ouderlijke gedrag zeer onvolkomen. Dit heeft een sterk drukkend effect op de schatting van de
werkelijke samenhang tussen ouderkenmerken en het aanvangsniveau van de leerlingen.
4.3 Tussentijdse prestaties: groep 4, 6 en 8
In de eerste twee leerjaren van het basisonderwijs ligt het accent op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de leerlingen. Speciale aandacht wordt
daarbij besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek die de leerlingen later bij
het schrijfonderwijs nodig hebben. Cognitieve vaardigheden worden over het algemeen niet expliciet onderwezen, wel wordt de ontwikkeling ervan gestimuleerd
door middel van allerlei spelvormen. De ontwikkeling van de aanvankelijke taalvaardigheid krijgt daarbij soms speciale aandacht. In groep 3 wordt een begin gemaakt met het onderwijs in taal en rekenen. Technisch lezen en schrijven vormen
de kern van het taalonderwijs in de groepen 3 en 4. In de hogere jaargroepen verschuift in het taalonderwijs het accent naar begrijpend lezen, grammatica, spelling,
woord- en begripskennis, luisteren, mondeling taalgebruik en tekstproductie. Het
rekenonderwijs begint met de kennismaking met eenvoudige ordenings- en rekenbegrippen, getallen en rekenkundige bewerkingen, meten en het automatiseren van
bewerkingen met getallen tot 10. In de hogere jaargroepen wordt het repertoire
uitgebreid naar grotere en complexere getallen, verhoudingen, berekeningen met
tijd en geld en meetkundige begrippen en bewerkingen.
Het curriculum van het basisonderwijs wordt vanaf groep 3 gekenmerkt door een
duidelijke opbouw en een gestructureerde aanpak. In een vaste volgorde van elementair en eenvoudig naar samengesteld en complex wordt het repertoire van de
taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen in de verschillende jaargroepen opgebouwd. De leerstof in de hogere jaargroepen is afgestemd op het niveau van vaardigheden dat leerlingen zich in de lagere jaargroepen al eigen hebben gemaakt.
Niet alleen de inhoud van het basisonderwijs heeft wat betreft de kernvakken een
duidelijke structuur en opbouw, ook de organisatie van het onderwijs kent een vast
patroon. Vrijwel alle leerkrachten maken gebruik van een door uitgevers in samenwerking met didactici en leerkrachten ontwikkelde methode. Deze bestaat uit instructiehandleidingen voor de docent en opgavenboekjes en werkschriften voor de
leerlingen.
De leerstof is in vrijwel alle methoden opgedeeld in lessen en elke les kent een vast
stramien. De leerkracht begint met een, over het algemeen zeer korte, instructie
over een stukje leerstof. Dit wordt vervolgens klassikaal toegepast in één of enkele
opgaven. Daarna gaan de leerlingen individueel verder met de verwerking van de
leerstof in een reeks opgaven. De leerkracht loopt dan meestal door de klas om leerlingen te helpen, te corrigeren en vragen te beantwoorden.
Taal en rekenen blijven gedurende het hele basisonderwijs de kern van het curricu121

lum vormen en vorderingen van leerlingen worden in de eerste plaats afgemeten
aan de ontwikkeling van hun vaardigheden in deze vakken. In de voorgaande
paragraaf is gebleken dat leerlingen uit de minderheden in groep 2 'van huis uit'
een aanzienlijke achterstand hebben in de ontwikkeling van vaardigheden die een
rol spelen bij het programmatische taal- en rekenonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen
ze echter systematisch les in deze vaardigheden en het is denkbaar dat zij hun
achterstand steeds meer inlopen naarmate zij verder vorderen in basisonderwijs.
Het is echter ook mogelijk dat de leerlingen uit de minderheden als gevolg van hun
aanvangsachterstand minder opsteken van de lessen en daardoor steeds verder
achterraken.
4.3.1 Het meten van de schoolprestaties met toetsen
De Prima-onderzoeken bieden de mogelijkheid de ontwikkeling van de prestaties
van leerlingen uit de minderheden in de jaargroepen 4, 6 en 8 te volgen. In paragraaf 4.2 is al vermeld dat in het schooljaar 1996/'97 bij de leerlingen in deze jaargroepen taal- en rekentoetsen zijn afgenomen. De taaltoetsen meten de algemene
taalvaardigheid van leerlingen in de Nederlandse taal. De opgaven zijn opgesteld
door leerkrachten uit het basisonderwijs die ervaring hebben met de leerlinggroepen waarvoor de toetsen bedoeld zijn.
De toetsen bestaan uit drie typen opgaven: morfologische, syntactische en semantische. Morfologische opgaven gaan over de vorm van woorden. Leerlingen moeten
fouten in de schrijfwijze van woorden als 'filmtje' en 'toverstafs' onderkennen. Bij
syntactische opgaven gaat het om de grammaticale juistheid van zinnen. Zinnetjes
als 'Zij heeft daar' en 'Die pannetje heeft een mooie kleur' moeten als foutief worden
aangewezen. Semantische opgaven hebben de betekenis van woorden en zinnen tot
onderwerp. Leerlingen moeten beoordelen of een zin als 'Een ander woord voor onweer is lawaai' waar is.
Bij de rekenopgaven is meer dan bij de taalopgaven aangesloten bij de methoden
die in het basisonderwijs het meest worden gebruikt. Aan de hand daarvan en van
domeinbeschrijvingen voor rekenen in het basisonderwijs is voor elke jaargroep een
aantal hoofdcategorieën van rekenvaardigheden vastgesteld. Voor deze categorieën
zijn vervolgens opgaven gemaakt. Om een indruk te geven worden hier de categorieën vermeld voor groep 4 en groep 8. Voor rekenen in groep 4 zijn vier hoofdcategorieën onderscheiden: tellen (tot 100), vergelijken/ordenen en structureren; automatiseren (tot 10); bewerkingen (optellen en aftrekken tot 100); meten, tijd en geld.
In groep 8 worden vijf vaardigheidscategorieën getoetst: hoofdrekenen; hele getallen; kommagetallen en breuken; procenten en verhoudingen; meten, tijd en geld.
Een voorbeeld van meten in groep 8: een schutting is 24 meter lang en 3 meter
hoog. Een pot verf is voldoende voor 25 m2. Hoeveel potten moet de schilder kopen
om de schutting te verven.
Als score op de toetsen geldt het aantal goed gemaakte opgaven. De toetsen voor
taal en rekenen kennen een verschillend aantal opgaven en ook tussen de jaargroepen zijn er verschillen in de aantallen opgaven. Alleen al hierdoor zijn de
scores over jaargroepen heen niet goed vergelijkbaar. Wat men eigenlijk zou willen
weten, is hoe de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen zich gedurende het
basisonderwijs ontwikkelt en of er hierin verschillen zijn tussen leerlingen uit de
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minderheden en autochtone leerlingen. Gebruikmakend van recentelijk ontwikkelde toepassingen van de test- en meettheorie zijn de scores over de verschillende
leerjaren geschaald op een onderliggende dimensie. Door deze zogeheten kalibratie
van de toetsscores kan de toename van de vaardigheid in taal en rekenen van het
begin tot het einde van het basisonderwijs worden vastgesteld. Voor de presentatie
van de gegevens hier brengt de kalibratie een nadeel met zich mee: de weging van
de scores resulteert in nieuwe scores die lopen van ongeveer 800 tot 1.300. Deze
gekalibreerde scores hebben geen direct zichtbaar verband meer met het aantal
goed gemaakte opgaven. De voordelen die hiertegenover staan wegen echter ruimschoots op tegen dit geringe nadeel. Eén van die voordelen is dat de taal- en rekenprestaties in de groepen 4, 6 en 8 van de leerlingen uit de verschillende voor deze
rapportage relevante herkomstgroeperingen elk in één grafiek zijn af te beelden.
4.3.2 De taalprestaties
Figuur 4.5 geeft de gemiddelde taalscores van leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen weer. In paragraaf 4.2 zijn gegevens gepresenteerd over aanvankelijke taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in groep 2. De prestaties van
Antilliaanse en Zuid-Europese leerlingen bleken opmerkelijk slecht. Dat is ook het
geval met de prestaties op de taaltoetsen in groep 4, 6 en 8 die hier worden behandeld. Ook de Molukse en Surinaamse leerlingen scoren slechter dan men wellicht
zou verwachten. In paragraaf 4.2 zijn de lage scores van de Antilliaanse en ZuidEuropese leerlingen in verband gebracht met de criteria die zijn gehanteerd om
leerlingen in te delen in herkomstgroeperingen. Daar is al uiteengezet dat leerlingen van wie één van de ouders in Nederland is geboren, niet zijn ingedeeld in de
herkomstgroepering van de allochtone ouder. Zij zijn ondergebracht in een aparte
categorie 'gemengd'. De taalvaardigheid van de leerlingen in deze categorie doet in
elk van de jaargroepen nauwelijks onder voor die van de Nederlandse leerlingen.
De scores van de leerlingen van wie beide ouders in de genoemde landen zijn geboren, zijn veel lager. Er zijn tal van redenen om aan te nemen dat de maatschappelijke positie van de gemengde categorie in velerlei opzicht gunstiger is dan die
van de andere minderheden en dat de ouders uit deze groepering in ruimere mate
beschikken over de culturele hulpbronnen die relevant zijn voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen. Voor een juiste interpretatie van de lage scores van de
Zuid-Europese leerlingen is het dienstig nog een keer te memoreren dat een groot
deel van deze groepering bestaat uit ontheemden uit het voormalige Joegoslavië.
Globaal beschouwd vertonen de resultaten die in figuur 4.5 zijn weergegeven een
grote regelmaat. In elke jaargroep vormen de Turkse, Marokkaanse en ook de Antilliaanse leerlingen de zwakst presterende groep. Binnen dit cluster van herkomstgroeperingen is het niveau van de Turkse leerlingen duidelijk het laagst. Hun gemiddelde score is steeds aanzienlijk meer dan een standaarddeviatie lager dan het
gemiddelde van de autochtone leerlingen.
Boven het cluster van de laagst presterende herkomstgroeperingen is er een middenmoot waartoe leerlingen behoren uit China/Vietnam, Zuid-Europa, Suriname,
de Molukken en de 'overige landen'. Deze middenmoot heeft een achterstand van
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ongeveer een halve standaardafwijking op de kopgroep, die bestaat uit de autochtone leerlingen en uit leerlingen uit de categorie 'gemengd'. Bij een verschil van
een halve standaarddeviatie ten opzichte van de autochtone leerlingen heeft zo'n
70% van de Nederlandse leerlingen een score die hoger is dan het gemiddelde van
de leerlingen uit de middenmoot.
Figuur 4.5 Taalvaardigheid in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996 (in
gemiddelden)
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Het patroon van achterblijvers, middenmoters en koplopers is in groep 4 nog niet
zo duidelijk zichtbaar. In deze jaargroep vormen de verschillen tussen de herkomstgroeperingen een geleidelijker patroon, zij het dat de Turkse leerlingen er als zwakste groepering en de Nederlandse en gemengde leerlingen als bestpresterende
groeperingen duidelijk uitspringen. De clustering van de resultaten in drie categorieën is het duidelijkst zichtbaar in groep 8. Men krijgt de indruk dat de verschillen
tussen de herkomstgroeperingen zich in de loop van het basisonderwijs verder uitkristalliseren. Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat het hier gaat om
cross-sectionele gegevens. Het is denkbaar dat de verschillen niet het gevolg zijn
van een longitudinaal proces, maar te maken hebben met verschillen tussen leerlingcohorten.
Ook in een ander opzicht zit er regelmaat in de prestatiepatronen. De taalvaardigheid van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen, de zwakst presterende
groeperingen, ligt in groep 6 rond het niveau van de Nederlandse leerlingen in
groep 4. Eenzelfde verhouding is er tussen de zwakst en sterkst presterende
groeperingen in de jaargroepen 6 en 8. Omdat het verschil van deze groeperingen
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ten opzichte van de Nederlandse leerlingen in groep 4 ongeveer even groot is als in
de hogere groepen, zou men kunnen zeggen dat ze gedurende het hele basisonderwijs in hun taalvaardigheidsontwikkeling een achterstand hebben van maar liefst
twee schooljaren. Een soortgelijke gedachtegang voor de groeperingen die tot de
middenmoot behoren kan hun achterstand op ongeveer een schooljaar schatten.
Dat de achterstand in taalvaardigheid van de leerlingen uit de minderheden en de
overige allochtone herkomstgroeperingen in elke jaargroep ongeveer hetzelfde is,
vormt op zichzelf weer een andere bron van regelmaat in de figuur. Tegelijkertijd is
het een verbluffend verschijnsel. Het lijkt erop dat leerlingen ongeacht hun herkomst in elk leerjaar van het basisonderwijs hun taalvaardigheid ongeveer evenveel
vergroten, maar dan wel op totaal verschillende gemiddelde niveaus. Het gevolg is
dat de onderlinge verhoudingen tussen de onderscheiden groeperingen die bij aanvang van het basisonderwijs al bestonden, gedurende het hele basisonderwijs vrijwel ongewijzigd blijven. Het lijkt erop alsof de leerlingen uit de minderheden hun
aanvangsachterstand van jaar tot jaar steeds weer in dezelfde mate met zich meenemen. Hoe dat in zijn werk gaat, is echter moeilijk te begrijpen. Het is denkbaar
dat deze leerlingen als gevolg van de aanvangsachterstand die ze bij het begin van
elk schooljaar in elke jaargroep hebben, minder opsteken van de leerstof dan de
beter presterende autochtone leerlingen, maar dan blijft het toch raadselachtig dat
de hoeveelheid vooruitgang die zij boeken steeds ongeveer even groot is als die van
de autochtone leerlingen. Een andere mogelijkheid is dat hun algemene leervaardigheden tekortschieten. Wanneer hun achterstand daarin weinig verandert, dan
zal dit ertoe leiden dat zij in de verwerking van de leerstof steeds in ongeveer dezelfde mate achter raken. Als dit het geval is, dan zou bij gelijke algemene leervaardigheden de achterstand in de schoolse vaardigheden wel geleidelijk moeten
verminderen. Alvorens hier dieper op in te gaan, is het goed eerst te kijken naar de
resultaten op de rekentoetsen.
4.3.3 De rekenprestaties
De schaal waarop de rekenscores zijn gekalibreerd is een andere dan de schaal van
de taalscores. Daarom zijn de rekenscores niet rechtstreeks vergelijkbaar met de
taalscores. Wel valt iets te zeggen over verschillen in de vorm van de scoreverdelingen en over de afstanden tussen de herkomstgroeperingen. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de standaardafwijkingen tussen de jaargroepen
sterk verschillen. De spreiding van de scores is in groep 4 veel groter dan in de
hogere jaargroepen.
Bij de beschrijving van de toetsten voor taal en rekenen is opgemerkt dat de rekentoetsen meer dan de taaltoetsen aansluiten bij wat de leerlingen op school leren. De
taaltoetsen zijn vooral gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling van de
algemene taalvaardigheid in het Nederlands. Die ontwikkeling wordt niet alleen
bepaald door het taalonderwijs op school, maar ook door allerlei buitenschoolse
invloeden en activiteiten van de leerling: het taalgebruik van de ouders speelt een
rol, de taal die de leerling met leeftijdgenoten spreekt is van belang, het lezen telt
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mee. De scores van de leerlingen op de rekentoetsen geven in de eerste plaats weer
wat de leerlingen hebben opgestoken van het rekenonderwijs. Onder meer als gevolg hiervan geven de resultaten op de rekentoets een heel ander beeld te zien dan
de bevindingen over taal (figuur 4.6).
Figuur 4.6 Rekenen in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996 (in
gemiddelden
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Het eerste dat opvalt bij het bekijken van figuur 4.6 zijn de hoge scores van de
Chinese/Vietnamese leerlingen. In groep 4 is hun gemiddelde vrijwel gelijk aan dat
van de Nederlandse leerlingen, in de groepen 6 en 8 zijn zij de beste rekenaars.
Voor het overige behoren de groeperingen die op taal het laagst scoren, de Turkse,
Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen, ook in rekenen tot de zwakste presteerders, maar anders dan bij taal is er bij rekenen geen sprake van een duidelijk onderscheid tussen een categorie zeer laag presterende groeperingen en een middenmoot.
Afgezien van de Chinese/Vietnamese leerlingen zijn de verschillen tussen de allochtone herkomstgroeperingen bij rekenen minder uitgesproken dan bij taal.
Terwijl bij taal de Turkse leerlingen in elke jaargroep de zwakste prestaties hebben,
zijn bij rekenen de Antilliaanse leerlingen de zwakste presteerders. Uitgedrukt in
standaarddeviaties van de verdelingen van de autochtone leerlingen is de achterstand van de Antilliaanse leerlingen in rekenen echter kleiner dan de achterstand
van de Turkse leerlingen in taal. De Turkse en Marokkaanse leerlingen blijven bij
rekenen beduidend minder ver achter bij de Nederlandse leerlingen dan bij taal. In
de groepen 6 en 8 is het verschil een halve standaarddeviatie of minder.
Bij taal zijn de gemiddelden van de zwakst presterende groepering in de jaargroepen 6 en 8 gelijk aan die van de sterkst presterende groepering in de jaargroepen 4
respectievelijk 6. Bij rekenen is het verschil minder groot. Ook dit maakt duidelijk
126

dat de achterstand van de leerlingen uit de minderheden bij rekenen minder geprononceerd is dan bij taal.
Een laatste onderscheid tussen taal en rekenen betreft de verschillen tussen de herkomstgroeperingen in de onderscheiden jaargroepen. Bij taal zijn deze in elke jaargroep ongeveer even groot. Bij rekenen zijn ze in de hogere jaargroepen beduidend
kleiner dan in groep 4. Het ziet er dus naar uit dat de leerlingen uit de minderheden
tussen groep 4 en groep 6 een deel van hun rekenachterstand inlopen.
4.3.4 Determinanten van taal- en rekenprestaties
Bij de analyse van het aanvangsniveau in taal en rekenen in paragraaf 4.2 is gebleken dat een deel van de achterstand die leerlingen uit de minderheden hierin hebben valt toe te schrijven aan het lage opleidingsniveau van hun ouders en aan de
daarmee verbonden gedragskenmerken. Het ligt voor de hand dat ook de achterstand in de groepen 4, 6 en 8 die in het voorgaande is beschreven hiermee te maken
heeft. Daarnaast of in samenhang daarmee kan het leervermogen van de leerlingen
een rol spelen. De in elke jaargroep gelijke achterstand van de leerlingen uit de
minderheden in taalvaardigheid suggereert dat er over de jaren heen een constante
factor is die bepaalt hoeveel van de leerstof de leerlingen in een gegeven periode
opnemen. Bij de bespreking van de taalprestaties is gesuggereerd dat de algemene
leervaardigheid zo'n factor kan zijn.
Algemene leervaardigheid is een complex vermogen dat bestaat uit een groot aantal
deelvaardigheden op het gebied van het omgaan met, het opnemen en verwerken
van informatie en het oplossen van problemen. Hoe personen zich hierin ontwikkelen, is afhankelijk van een combinatie van genetisch begrensde aanleg en leerprocessen. Abstract redeneren en ruimtelijk inzicht gelden als bestanddelen van
deze algemene leervaardigheid. Verschillen hierin tussen personen in abstract
redeneren en in ruimtelijk inzicht zijn vast te stellen met intelligentietests. In het
Prima-onderzoek is een dergelijke test afgenomen bij de leerlingen van groep 4, 6
en 8. De test bestaat uit twee onderdelen: figuur samenstellen en figuur exclusie.
Bij figuur samenstellen moet een voorgegeven figuur, bijvoorbeeld een vierkant,
worden gevormd uit een eveneens aangeboden reeks onregelmatig gevormde segmenten. Bij de exclusieopgaven dient de leerling in een reeks figuurtjes er één aan
te wijzen die er niet in past. De test bestaat in totaal uit veertig opgaven. De moeilijkheidsgraad van de opgaven is aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.
Anders dan de scores op de schoolvorderingentoetsen zijn de intelligentietestscores
niet gekalibreerd. Ze vormen dus niet over de jaargroepen heen een schaal en zijn
niet rechtstreeks met elkaar vergelijkbaar. De scores bestaan uit de aantallen goed
gemaakte opgaven.
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Figuur 4.7 Intelligentietestscores, naar jaargroep en land van herkomstgroepering, 1996 (in gemiddelden)
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Figuur 4.7 toont de gemiddelde intelligentietestscores naar herkomstgroepering.
Net zoals bij rekenen is ook hier de positie van de Chinese/Vietnamese leerlingen
opvallend. Zij halen in elke jaargroep het hoogste gemiddelde. In de groepen 6 en 8
is hun voorsprong nog wat groter dan in groep 4. De intelligentieontwikkeling van
de leerlingen uit de grootste minderheidsgroeperingen blijft in elk van de jaargroepen duidelijk achter bij die van de autochtone leerlingen. De verschillen uitgedrukt in standaarddeviaties lijken meer op de verschillen in rekenen dan op die in
taal. De achterstand is in de meeste gevallen in de hogere jaargroepen wat kleiner
dan in groep 4. Opmerkelijk is dat de Turkse leerlingen op de intelligentietest in
vrijwel alle gevallen beter voor de dag komen dan de leerlingen uit de andere minderheidsgroeperingen. Alleen in groep 4 is het gemiddelde van de Surinaamse leerlingen iets hoger.
De effecten van het ouderlijke opleidingsniveau en de algemene leervaardigheid
(intelligentie) van de leerlingen op hun achterstand in taal en rekenen zijn onderzocht met regressieanalyse (tabel 4.5). Het gaat in de analyses om de vraag in
welke mate de effecten van de herkomstgroepering op de taal- en rekenprestaties
verminderen wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in intelligentie van
de leerlingen en verschillen in het opleidingsniveau van hun ouders.
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Tabel 4.5 Effecten herkomst, intelligentie en opleiding ouders op taal en rekenen in groep 4, 6 en 8 van het
basisonderwijs, 1996 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)
taal
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
China/Vietnam
overige landen
gemengd
geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes

groep 4
1.038,4
972,8

%36,3
%22,5
%14,7
%26,4
%16,5
%24,9
%20,9
%2,6

%43,9
%31,1
%21,3
%33,1
%21,4
%21,9
%26,2
%7,0

%29,3
%13,2
%12,4
%21,3
%15,3
%18,5
%14,9
%5,8

%42,6
%38,5
%24,7
%37,0
%27,4
%24,9
%26,8
%4,0

%27,6
%19,4
%14,9
%21,3
%18,0
%21,8
%17,3
%2,7

4,6

4,0

3,8

3,5

1,7

1,2

5,6
1,8

R2*100

land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
China/Vietnam
overige landen
gemengd
geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes

groep 8
1.122,5 1.032,4

%49,4
%38,6
%23,0
%36,6
%23,1
%28,4
%28,2
%4,5

opleiding ouders
IQ-test

rekenen
startwaarde (intercept)

groep 6
1.077,5 1.002,5

22,1

27,2

groep 4
1.090,3
947,9

8,2
2,0
18,0

30,8

groep 6
1.159,7 1.050,3

8,4
2,6
16,8

31,0

groep 8
1.233,3 1.091,8

%41,9
%44,7
%38,2
%63,6
%28,5
%1,1
%26,9
%13,1

%18,0
%15,3
%21.5
%43,7
%15,8
1,2
%13,3
%9,0

%25,1
%24,8
%21,8
%42,2
%13,4
9,7
%23,3
%6,6

%10,2
%5,9
%11,0
%27,6
%7,3
6,0
%9,8
%5,1

%24,4
%27,2
%27,7
%46,5
%19,7
11,7
%24,1
%6,0

%5,6
%2,0
%13,9
%23,8
%8,0
11,7
%11,2
%3,9

%6,6

%8,1

%9,4

%10,3

%13,2

%14,4

opleiding ouders
IQ-test
R2*100
gecursiveerde effecten zijn niet-significant

6,9
4,5
7,1

21,0

6,2
3,6
8,1

28,3

9,2
4,5
7,2

28,2

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

De resultaten van de regressieanalyses vertonen een gedifferentieerd beeld. In elk
van de jaargroepen verklaren herkomstland, geslacht, de opleiding van de ouders
en de intelligentie van de leerlingen gezamenlijk rond 30% van de verschillen in de
taalscores. In groep 6 en 8 komt hiervan echter een beduidend groter deel voor rekening van de opleiding van de ouders en de intelligentie van de leerlingen dan in
groep 4. Het lijkt erop dat de invloed van de herkomstgroepering in de hogere jaargroepen aan betekenis inboet ten koste van de opleiding van de ouders en de leer129

vaardigheid (intelligentie) van de leerling zelf. Uit de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, die niet in de tabel zijn opgenomen, blijkt overigens dat het effect van
de intelligentie in de meeste jaargroepen beduidend sterker is dan het effect van de
opleiding van de ouders.
Intelligentie en de opleiding van de ouders verklaren in de meeste gevallen een
kwart tot de helft van het verschil in taalvaardigheid van leerlingen uit de minderheden ten opzichte van de Nederlandse leerlingen. Alleen bij de Chinese/Vietnamese leerlingen is het deel van de taalachterstand dat kan worden toegeschreven aan
de intelligentie en de opleiding van de ouders veel geringer. Dit is een direct gevolg
van hun hogere intelligentie. De intelligentietestscores van de Chinese/Vietnamese
leerlingen zijn hoger dan die van Nederlandse leerlingen en dus kan het niet zo
zijn dat hun taalachterstand hiertoe te herleiden is.
Bij een gelijke leervaardigheid en bij een gelijk opleidingsniveau van de ouders is
de taalachterstand van de leerlingen uit de grootste minderheidsgroeperingen weliswaar veel geringer dan wanneer hiervoor niet wordt gecorrigeerd. De verschillen
blijven echter in alle jaargroepen significant.
Tot dusver is geen aandacht besteed aan mogelijke verschillen in taalvaardigheid
tussen jongens en meisjes. Uit de regressieanalyse blijkt dat die er wel zijn. De
meisjes presteren op de taaltoetsen aanvankelijk iets beter dan de jongens, maar in
groep 8 is er weinig verschil meer.
Bij rekenen zijn de effecten van de herkomstgroepering in elk van de jaargroepen
ongeveer even groot. De factor herkomstgroepering beschrijft telkens tussen de 7%
en 8% van de verschillen op de rekentoets. De verschillen tussen de herkomstlanden zijn bij rekenen veel kleiner dan bij taal en van die verschillen blijft in de hogere jaargroepen, na controle voor de opleiding van de ouders en de intelligentie
van de leerlingen, weinig meer over. In groep 8 is de rekenachterstand van de
Marokkaanse leerlingen ten opzichte van de autochtone leerlingen bij gelijke intelligentie en een gelijke opleiding van de ouders niet meer significant. Ook de Turkse
leerlingen komen dicht in de buurt van de autochtone leerlingen. Surinaamse en
vooral ook Antilliaanse leerlingen doen het aanzienlijk slechter. Het is opmerkelijk
dat de verschillen ten opzichte van de Nederlandse leerlingen na controle voor intelligentie en opleiding van de ouders bij de meeste herkomstgroeperingen kleiner
zijn naarmate de leerlingen in een hogere jaargroep zitten. Deze afname van het
verschil bevestigt de hiervoor uitgesproken verwachting dat bij een gelijke algemene leervaardigheid de verschillen tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen geringer worden naarmate zij langer hebben deelgenomen aan onderwijs.
De Chinese/Vietnamese leerlingen zijn ook in de analyse van de rekenprestaties het
buitenbeentje. De analyse suggereert dat ze ook bij gelijke intelligentie beter kunnen rekenen dan de autochtone leerlingen, maar vanwege hun hoge scores op zowel
de rekentoets als de intelligentietest zegt dat in dit geval niet zoveel.
Net zoals bij taal zijn er ook bij rekenen verschillen tussen jongens en meisjes.
Alleen zijn bij rekenen de jongens beter dan de meisjes en nemen de verschillen in
de loop van het basisonderwijs niet af maar juist toe. In groep 8 rekenen de jongens
beduidend beter dan de meisjes. Het verschil is bijna een derde van een standaarddeviatie.
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4.3.5 Leerwinst
De hiervóór gepresenteerde analyses wekken de indruk dat leerlingen uit sommige
minderheidsgroeperingen die wat betreft algemene leervaardigheid en het opleidingsniveau van hun ouders vergelijkbaar zijn met autochtone leerlingen, hun aanvankelijke achterstand, in ieder geval in het rekenen, in de loop van het basisonderwijs inlopen. Meer dan een indruk kan het niet zijn, omdat het cross-sectionele
karakter van de analyse conclusies over de ontwikkeling van de achterstand over
jaargroepen heen niet toelaat. Van een aanzienlijk deel van de leerlingen zijn echter ook toetsscores bekend uit 1994 toen zij twee jaargroepen lager in het basisonderwijs zaten. Deze scores zijn op dezelfde wijze gekalibreerd als de scores van
1996, wat het mogelijk maakt de leerwinst die deze leerlingen tussen 1994 en 1996
boeken direct vast te stellen. Bij de kalibratie zijn ook de toetsen betrokken die in
groep 2 zijn afgenomen om het aanvangsniveau van de leerlingen te bepalen.
De leerwinst is te bepalen door eenvoudigweg de score in 1994 af te trekken van de
score in 1996.
Figuur 4.8 brengt de gemiddelde verschilscores per herkomstgroepering voor taal
en rekenen in beeld. De verschillen in leerwinst tussen leerlingen uit uiteenlopende
herkomstgroeperingen zijn beperkt, maar opmerkelijk. Leerwinstverschillen zijn er
vooral in het middenstuk van het basisonderwijs, tussen groep 4 en groep 6. In deze
periode gaan de Turkse, Marokkaanse, Chinese/Vietnamese leerlingen en de leerlingen uit de 'overige landen' in hun taalvaardigheid significant meer vooruit dan
de autochtone leerlingen. De Marokkaanse en Turkse leerlingen boeken tussen
groep 4 en groep 6 ook significant meer leerwinst in rekenen. Dat geldt overigens
ook voor de Antilliaanse, Surinaamse en Molukse leerlingen en voor de leerlingen
uit de 'overige landen'.
Van groep 2 naar groep 4 zijn er tussen de herkomstgroeperingen minder verschillen in leerwinst. De winst in taalvaardigheid wijkt alleen bij de Turkse leerlingen
significant af van die van de autochtone leerlingen en wel in negatieve zin. Op rekenen is er echter voor de Turkse, Marokkaanse en ook voor de Chinese/Vietnamese leerlingen tussen groep 2 en groep 4 meer leerwinst dan voor de autochtone leerlingen. In de overige allochtone herkomstgroeperingen is er geen verschil in leerwinst ten opzichte van de autochtone leerlingen.
In het laatste deel van het basisonderwijs, tussen groep 6 en groep 8, boeken vrijwel
alle herkomstgroeperingen evenveel leerwinst. Alleen de vooruitgang in taal van de
Surinaamse leerlingen is significant geringer dan die van de autochtone leerlingen.
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Figuur 4.8 Leerwinst in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996
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De indruk uit de cross-sectionele analyse dat de leerlingen uit de minderheden hun
achterstand in de loop van het basisonderwijs inlopen, wordt door de longitudinale
analyse ten dele bevestigd. Tussen groep 4 en groep 6 werken vooral de Turkse en
Marokkaanse leerlingen een deel van hun achterstand weg. In het voorgaande is
gebleken dat dit echter bij lange na niet voldoende is om in de buurt te komen van
de gemiddelde scores van de autochtone leerlingen (zie figuren 4.5 en 4.6). De inhaalslag wordt vervolgens in de hogere jaargroepen niet gecontinueerd.
De leerlingen uit deze minderheidsgroeperingen raken in de hogere jaargroepen
echter ook niet verder achterop.
Naar de precieze achtergrond van de grotere leerwinst van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 6 en naar de redenen waarom die in de hogere leerjaren
niet wordt gecontinueerd kan men slechts gissen. Verhallen en Schoonhoven
(1998) suggereren dat dit te maken heeft met relatief late ontwikkeling van de
'diepe' woordkennis (zie ook § 4.2). Dit zou hen in staat kunnen stellen als het ware
een drempel te nemen waardoor ze meer profijt te hebben van het leerstofaanbod.
Dat dit in het vervolg van het onderwijs niet leidt tot een verdere vermindering van
achterstand ten opzichte van autochtone leerlingen, betekent dat er andere remmende factoren zijn. In het voorgaande is daarbij vooral de geringere ontwikkeling van
de algemene leervaardigheid benadrukt.
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4.3.6 Ontwikkeling in de loop van de tijd
Toen eind jaren zeventig, begin jaren tachtig de eerste leerlingen uit de minderheden op de Nederlandse scholen kwamen, was het onderwijs daar nog absoluut niet
op ingesteld. Het waren veelal kinderen die hun eerste levensjaren in het herkomstland hadden doorgebracht. Een deel van hen had daar al deelgenomen aan het onderwijs. Zij werden hier meestal in lagere klassen geplaatst dan waar zij op grond
van hun leeftijd thuishoorden. Doordat ze de Nederlandse taal niet verstonden,
konden ze het onderwijs niet of nauwelijks volgen.
Sinds die moeilijke beginjaren is er veel veranderd. Er kwam eerste opvang voor
leerlingen die na het begin van de leerplicht naar Nederland waren gekomen en
scholen met veel leerlingen uit de minderheden kregen de mogelijkheid taakleerkrachten aan te stellen om anderstalige leerlingen Nederlands te leren. Geleidelijk
aan kwamen voor dit onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2) specifieke
methoden beschikbaar. In de loop van de tijd kwam er ook verandering in de leerlingbevolking uit de minderheden. Een steeds groter deel van de leerlingen was in
Nederland opgegroeid.
In de jaren tachtig bestond de verwachting dat de scholen erin zouden slagen bij de
in Nederland geboren kinderen uit de minderheden vergelijkbare prestaties te bereiken als bij autochtone leerlingen. Toen echter in 1988 voor het eerst de prestaties
van de leerlingen uit de minderheden grondig werden onderzocht, bleken deze erg
tegen te vallen (Tesser et al. 1991). Aan het einde van het basisonderwijs bleven de
taal- en rekenprestaties van de leerlingen uit de minderheden ver achter bij die van
de autochtone leerlingen. De Turkse leerlingen brachten het er het slechtst van af.
Op taal waren hun prestaties gemiddeld ruim een standaardafwijking lager dan de
prestaties van Nederlandse leerlingen met laagopgeleide ouders. Rekenen ging iets
beter, maar ook hierin was de achterstand van de leerlingen uit de minderheden
aanzienlijk.
In het voorgaande zijn de prestaties in het basisonderwijs van de leerlingen uit de
minderheden in het schooljaar 1996/'97 besproken. Globaal genomen vertonen ze
sterke overeenkomsten met de bevindingen uit 1988 en op het eerste gezicht lijkt
het erop dat er tussen 1988 en 1996 weinig is veranderd aan de prestaties van deze
leerlingen. Ook in 1996 vormen de Turkse leerlingen in groep 8 de zwakst presterende groepering en uitgedrukt in standaardafwijkingen blijven hun prestaties ongeveer evenveel achter bij die van de autochtone leerlingen als in 1988. Ook leerlingen uit de andere herkomstgroeperingen lijken weinig vooruitgang te hebben geboekt.
Om een preciezere vergelijking van de prestaties in de loop van de tijd mogelijk te
maken zijn door de onderzoekers van de Prima-cohorten de scores van de leerlingen in 1988 omgerekend naar dezelfde schaal als in 1996/'97 is gebruikt. Hierdoor
zijn de prestaties van de leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen in
1988 direct te vergelijken met de prestaties in 1996 (figuur 4.9).
Uit de vergelijking blijkt dat de prestaties van alle leerlingen in groep 8 in 1996
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beter zijn dan in 1988. Bij de autochtone leerlingen is echter het verschil in de gemiddelde taalscore kleiner dan bij de leerlingen uit de minderheden. De achterstand in taalprestaties van de leerlingen uit de minderheden ten opzichte van de
autochtone leerlingen is sinds 1988 afgenomen, maar de mate waarin dit is gebeurt
is uiterst beperkt.
Bij rekenen zijn de verschillen tussen 1988 en 1996 beduidend groter dan bij taal.
Zo is de gemiddelde rekenscore van de autochtone leerlingen in 1996 bijna 20 punten hoger dan in 1988. Bij de Turkse leerlingen bedraagt het verschil zelfs 37 punten. De rekenprestaties van de leerlingen uit de minderheden, en dan vooral van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen tussen 1988 en 1996 zijn sterker verbeterd dan
de prestaties van de autochtone leerlingen en de achterstand in rekenprestaties is
zichtbaar verminderd.
Figuur 4.9 Taal- en rekenprestaties in groep 8, naar onderzoeksjaar en land van herkomstgroepering, 1988 en 1996
(in gemiddelden)
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Mulder (1996) heeft de ontwikkeling van de prestaties van leerlingen uit de minderheden tussen 1988 en 1994 onderzocht. Zij vond in groep 8 geen prestatievooruitgang bij de leerlingen uit de minderheden. In groep 4 en groep 6 wijzen haar
analyseresultaten wel op een vooruitgang in de prestaties van deze leerlingen, maar
die moeten worden toegeschreven aan de omstandigheid dat in 1994 een groter deel
van de leerlingen in Nederland is geboren of al hier woont sinds het begin van de
basisschool.
De langere verblijfsduur in Nederland kan ook in de hier gepresenteerde gegevens
een rol spelen. Uit figuur 4.10 blijkt dat Turkse en Marokkaanse kinderen die in
Nederland zijn geboren of voor hun zesde jaar hier zijn gekomen, in groep 8 van
het basisonderwijs aanzienlijk betere taal- en rekenprestaties leveren dan kinderen
die later zijn gekomen. In 1996 is het aandeel van de Turkse en Marokkaanse leerlingen uit de eerste twee categorieën groter dan in 1988 en dat heeft dus een positief effect op de gemiddelde prestaties in 1996.
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Figuur 4.10 Taal- en rekenprestaties in groep 8 van Turkse en Marokkaanse leerlingen, naar onderzoeksjaar en
verblijfsduur in Nederland, 1988 en 1996 (in gemiddelden)
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Toch kan dit niet het hele verhaal zijn. In figuur 4.10 is namelijk ook te zien dat de
prestaties van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in elke verblijfsduurklasse omhoog zijn gegaan. Dit betekent dat er nog een andere factor moet zijn die tot prestatieverbetering leidt. Welke dat is, is niet duidelijk. Het is denkbaar dat er toch enige
verbetering gaande is in het onderwijs aan deze leerlingen, of dat de scholen hun
onderwijs wat meer hebben afgestemd op de inhoud van de toetsen of op toetsen in
het algemeen.
4.3.7 Conclusie
De analyse van de taal- en rekenprestaties van leerlingen uit de minderheden in het
basisonderwijs heeft geresulteerd in een groot aantal sterk uiteenlopende en soms
opmerkelijke bevindingen. Niet opmerkelijk is dat de prestaties van leerlingen uit
de minderheden zowel in taal als in rekenen in elk van de onderzochte jaargroepen
aanzienlijk achterblijven bij de prestaties van de autochtone leerlingen. Ten aanzien van de taalprestaties is daarbij een duidelijke geleding gesignaleerd van echte
achterblijvers, een middenmoot en een kopgroep. Tot de eerste groep behoren de
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen. Na de analyse van de aanvangsprestaties in paragraaf 4.3 is de aanwezigheid van de Antilliaanse leerlingen in de
achterhoede van de taalprestaties niet echt verassend meer. Wellicht helpen deze
bevindingen het hardnekkige misverstand dat de Nederlandse taal voor Antillianen
geen probleem is uit de wereld.
De middenmoot in de prestatiehiërarchie wordt gevormd door Surinaamse, Chinese/Vietnamese, Zuid-Europese, Molukse en 'overige' leerlingen. Enigszins opmerkelijk is hier toch wel de aanwezigheid van de Molukse leerlingen. Het idee
leeft dat de integratie van deze groep, in ieder geval onder de jongeren, nu wel min
of meer is voltooid. Hier blijkt dat dit voor kinderen in de basisschoolleeftijd van
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wie beide ouders een Molukse achtergrond hebben in ieder geval niet in alle opzichten opgaat. De kopgroep bestaat uit autochtone en West-Europese leerlingen en
leerlingen van gemengde herkomst.
De achterblijvers hebben steeds een taalachterstand van om en nabij de twee leerjaren in het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat deze leerlingen in groep 8 het prestatieniveau hebben van de leerlingen uit de kopgroep in groep 6. De middenmoot
ligt ongeveer een jaar achter.
Bij rekenen is er geen duidelijke geleding van de herkomstgroeperingen in niveaugroepen. Ook in rekenen presteren de leerlingen uit de minderheden duidelijk
slechter dan de autochtone leerlingen, maar de verschillen zijn hier aanzienlijk
minder groot. Bovendien nemen ze in de loop van het basisonderwijs af. De Antilliaanse leerlingen zijn in alle jaargroepen duidelijk de zwakste rekenaars. Niet geheel onverwacht, maar toch altijd weer bijzonder is de bevinding dat de Chinese/Vietnamese leerlingen in het rekenen met kop en schouders boven alle andere
groeperingen, inclusief de autochtone leerlingen, uitsteken.
De prestatieachterstand van de leerlingen uit de minderheden in taal en rekenen is
voor een deel het gevolg van het lagere opleidingsniveau en het daarmee verbonden
gedrag van hun ouders. Daarnaast en in samenhang daarmee is hun achterstand in
algemene leervaardigheden een belangrijke factor. De analyses leveren aanwijzingen dat bij gelijke leervaardigheden de rekenachterstand in de loop van het basisonderwijs afneemt. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen is deze bij controle voor
algemene leervaardigheid in groep 8 zelfs verdwenen. Bij taal blijft er ook bij gelijke leervaardigheid in groep 8 nog een aanzienlijke restachterstand. Het ziet ernaar uit dat de anderstaligheid in de thuissituatie toch een te grote drempel vormt
voor een optimale taalontwikkeling in het Nederlands dat op school nodig is.
Met de voor deze rapportage beschikbare gegevens was het voor het eerst mogelijk
de prestaties van leerlingen in verschillende jaargroepen op een zuivere manier te
vergelijken en de leerwinst over verschillende leerjaren heen te berekenen. Dat
levert een aantal opmerkelijke bevindingen op. In de eerste plaats blijkt dat bij taal
de achterstand van de leerlingen uit de minderheden van jaar tot jaar ongeveer even
groot blijft. Bij rekenen zijn echter de verschillen tussen de leerlingen uit de minderheden en de autochtone leerlingen in de hogere jaargroepen veel kleiner dan in
de lagere. De basisschool blijkt dus toch niet alleen maar een doorgeefluik van
vooraf al aanwezige cognitieve verschillen tussen leerlingen (Meijnen en
Riemersma 1992). In samenhang hiermee kon worden berekend dat tussen groep 4
en groep 6 de leerwinst in rekenen van leerlingen uit de meeste minderheidsgroeperingen groter is dan de leerwinst van de autochtone leerlingen. Dit impliceert dat de leerlingen uit de minderheden hun rekenachterstand ten opzichte van
autochtone leerlingen tussen groep 4 en groep 6 voor een deel inlopen. Bij Turkse
en Marokkaanse leerlingen is er ook extra winst bij taal. Na groep 6 stokt de inhaalslag echter. Naar aanleiding van deze bevinding is gesuggereerd dat de grotere
leerwinst verband kan houden met de ontwikkeling van de zogeheten 'diepe'
taalschat van de leerlingen. Effectiever onderwijs in begrijpend lezen zou wellicht
kunnen bijdragen tot continuering van de inhaalmanoeuvre van de leerlingen uit de
minderheden.
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De hier geanalyseerde gegevens betreffen de toestand in het schooljaar 1996/'97.
Teneinde enige aanwijzingen te verkrijgen over ontwikkelingen in de loop van de
tijd zijn de prestaties van de leerlingen in groep 8 vergeleken met de prestaties van
leerlingen die in 1988 in groep 8 zaten. De vergelijking laat zien dat de prestaties
van alle leerlingen, ook de autochtone, in 1996 beter zijn dan de prestaties van de
leerlingen in 1988. De vooruitgang is bij de leerlingen uit de minderheden echter
groter dan bij de autochtone leerlingen. Dit is vooral het geval bij rekenen. De
grotere vooruitgang kan niet volledig worden toegeschreven aan het feit dat in 1996
een groter deel van de leerlingen uit de minderheden hier is geboren en opgevoed.
Ook bij gelijke verblijfsduur doen de leerlingen uit de minderheden het in 1996
beduidend beter dan in 1988. Het is dus denkbaar dat de kwaliteit van het basisonderwijs tussen 1988 en 1996 een zekere vooruitgang heeft doorgemaakt.
4.4 Leerlingen uit de minderheden in het speciaal onderwijs
De tot dusver besproken gegevens gaan over het basisonderwijs. Niet alle leerlingen
in de daarvoor in aanmerking komende leeftijdsgroep gaan echter naar het basisonderwijs. Voor leerlingen met ernstige leer- en gedragsproblemen en voor leerlingen met specifieke handicaps is er het speciaal onderwijs. Er zijn twee hoofdtypen van speciaal onderwijs: het so-groep 1 en de so-groep 2/3. Het so-groep 1 is
bestemd voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden, het kent drie subtypen:
het lom (onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden), het mlk
(voor moeilijk lerende kinderen) en het iobk (voor in hun ontwikkeling belemmerde kleuters). Het iobk is als onderwijssoort verbonden aan lom- of mlk-scholen, het
is geen zelfstandig schooltype.
Het so-groep 2/3 richt zich op kinderen met zeer ernstige leer- en gedragsproblemen en op leerlingen met specifieke lichamelijke of geestelijke handicaps. In dit
hoofdtype van het speciaal onderwijs is een groot aantal onderwijssoorten ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn het zmlk (voor zeer moeilijk lerende kinderen),
het zmok (voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen), het dovn (voor dove kinderen)
en het vgk (voor visueel gehandicapte kinderen). In totaal bestaat het so-groep 2/3
uit 14 verschillende onderwijssoorten.
Het speciaal onderwijs werkt met kleinere groepen dan het basisonderwijs en de
docenten in het speciaal onderwijs hebben een specialistische opleiding gevolgd in
het opvangen en begeleiden van de kinderen en in het remediëren van hun leer- en
gedragsproblemen. Het speciaal onderwijs is als gevolg van de kleinere groepen en
de speciale toerusting veel duurder dan het basisonderwijs.
In de jaren tachtig werden geleidelijk aan meer leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen. Dat vormde niet alleen een steeds groter wordende kostenpost, maar
ook ontstonden er twijfels over de zin van het plaatsen van grote aantallen leerlingen in een apart opleidingstraject. Die twijfels werden versterkt door onderzoeksresultaten waaruit bleek dat leerlingen die op een groot aantal relevante leer- en gedragsindicatoren dezelfde kenmerken hebben als leerlingen van het speciaal onderwijs, in het basisonderwijs goed kunnen meekomen (Peschar en Meijer 1997: 117122).
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De twijfel aan de zin van speciale scholen voor kinderen met leer- en gedragsproblemen heeft ertoe geleid dat vanaf het begin van de jaren negentig veranderingen
in de verhoudingen tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in gang
zijn gezet die uiteindelijk moeten resulteren in een integratie van deze twee schoolsoorten: Weer samen naar school (WSNS). Zover is het echter nog lang niet en
voor het onderwerp van deze rapportage is de vraag naar de deelname van leerlingen uit de minderheden aan het speciaal onderwijs nog steeds relevant.
4.4.1 Deelname aan het speciaal onderwijs
In het voorgaande is gebleken dat leerlingen uit de minderheden bij de start van het
basisonderwijs een aanzienlijke achterstand hebben in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden die van belang zijn voor het leren op school. Dit kan tot gevolg
hebben dat zij in groteren getale worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs
dan autochtone leerlingen. Vooral in de groep 1-scholen zou dit kunnen resulteren
in een oververtegenwoordiging van leerlingen uit de minderheden. Het is echter
ook denkbaar dat de achterstand van de leerlingen uit de minderheden niet wordt
toegeschreven aan leermoeilijkheden maar aan anderstaligheid. Daarbij zou de
verwachting kunnen bestaan dat de achterstand in de loop van de tijd, wanneer de
leerlingen zich het Nederlands voldoende eigen hebben gemaakt, vanzelf verdwijnt.
Plaatsing in het speciaal onderwijs is dan niet opportuun.
Uit eerder gepubliceerde gegevens over de deelname van leerlingen uit de minderheden aan het speciaal onderwijs is naar voren gekomen dat hun deelname aanvankelijk, dat wil zeggen in de jaren tachtig, geringer was dan de so-deelname van
autochtone leerlingen (Tesser 1993: 141/142). Meer recente cijfers laten echter zien
dat leerlingen uit de minderheden thans niet in mindere mate in het speciaal onderwijs worden geplaatst dan autochtone leerlingen (Tesser et al. 1996: 166-169).
Gegevens over de deelname van leerlingen uit de minderheden aan het speciaal
onderwijs worden verstrekt door het ministerie van OC&W. Tot de minderheden
worden in dit geval niet alleen de leerlingen gerekend die behoren tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid, maar ook leerlingen die komen uit niet-Engelstalige
landen buiten Europa. Tabel 4.6 beschrijft de so-deelname van de leerlingen uit de
minderheden in termen van hun aandeel in de totale leerlingbevolking van het speciaal onderwijs. Door dit aandeel te vergelijken met het aandeel van de minderheden in het basisonderwijs is het mogelijk iets te zeggen over onder- of oververtegenwoordiging van de minderheden in het speciaal onderwijs.
Over het geheel genomen is het aandeel van de minderheden in het speciaal onderwijs een fractie hoger dan hun aandeel in het basisonderwijs. In bepaalde schooltypen zijn zij echter in sterke mate oververtegenwoordigd, terwijl ze in andere
typen ondervertegenwoordigd zijn. In de categorie van de groep 1-scholen zijn de
leerlingen uit de minderheden sterk oververtegenwoordigd in de scholen voor
moeilijk lerende kinderen. Deze oververtegenwoordiging is in overeenstemming
met de verwachting dat zij als gevolg van hun aanvangsachterstand in cognitieve
ontwikkeling in het basisonderwijs moeilijk kunnen meekomen. Binnen de
groep 1-scholen staat echter tegenover de oververtegenwoordiging in de mlkscholen een ondervertegenwoordiging in het lom-onderwijs.
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Tabel 4.6 Deelname van leerlingen uit de minderhedena aan het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, 19911997 (in procenten)
bao
so-totaal
so groep 1
lom
mlk
iobk

1991
11
13

1992
12
13

1993
12
14

1994
13
14

1995
13
14

1996
13
15

1997
14
15

12
8
17
8

12
8
18
8

13
9
18
9

13
9
18
8

13
10
19
9

14
10
19
10

14
10
20
11

so groep 2/3
15
16
16
16
17
17
17
dovn
30
28
28
28
28
31
30
pedologisch instituut
18
20
19
19
20
22
22
slecht horenden
17
17
19
19
21
21
21
zmok
17
19
19
19
19
20
20
a
Hiertoe worden naast de leerlingen volgens de definitie van het minderhedenbeleid ook leerlingen gerekend uit
niet-Engelstalige landen buiten Europa, m.u.v. Indonesië.
Bron: ministerie van OC&W (1999)

De ongelijkmatige deelname van leerlingen uit de minderheden aan de verschillende groep 1-typen van het speciaal onderwijs kan erop wijzen dat leerachterstanden
en leerproblemen van deze leerlingen door leerkrachten en doorverwijzingsinstanties anders worden beoordeeld dan problemen van autochtone leerlingen. Het lijkt
erop dat de achterstand van kinderen uit de minderheden meer wordt geassocieerd
met een geringere begaafdheid, terwijl achterstand van autochtone leerlingen eerder wordt toegeschreven aan ontwikkelingsstoornissen. Empirische gegevens over
de ongelijke doorwijzing van leerlingen uit de minderheden naar mlk-scholen zijn
er niet.
Per saldo nemen de leerlingen uit de minderheden in gelijke mate deel aan het sogroep 1 als aan het basisonderwijs. Hun lichte oververtegenwoordiging in het speciaal onderwijs als geheel is dan ook vooral een gevolg van oververtegenwoordiging
in het so-groep 2/3. Vooral in het onderwijs voor dove kinderen, de pedologische
instituten, scholen voor slechthorende kinderen en scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen zijn leerlingen uit de minderheden in aanzienlijke mate oververtegenwoordigd.
De oververtegenwoordiging op scholen voor dove en slechthorende leerlingen is
verbazingwekkend. Het valt immers niet goed in te zien waarom er onder kinderen
uit de minderheden meer doven en slechthorenden zouden zijn dan onder autochtone kinderen. Het is niet uit te sluiten dat een geringe taalvaardigheid in het
Nederlands hierbij een rol speelt, maar ook op dit punt ontbreekt het aan verdere
informatie. De absolute aantallen leerlingen op de scholen voor doven en slechthorenden en ook op de pedologische instituten zijn overigens niet groot. In 1997
telde het onderwijs voor doven 197 leerlingen, terwijl er toen 1.038 leerlingen op
scholen voor slechthorenden zaten. De pedologische instituten telden in dat jaar
110 leerlingen.
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4.4.2 Prestaties in het speciaal onderwijs
Leerlingen worden in het speciaal onderwijs geplaatst omdat zij in het basisonderwijs niet goed mee kunnen komen en de normale voortgang van de lessen in de
weg staan. Het zijn over het algemeen leerlingen die zich aan de onderkant van de
prestatiecurve bevinden. Om die reden zou men verwachten dat hun prestaties onderling minder ver uiteenlopen dan de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs, die de hele prestatie-range omspannen. Als uitvloeisel van de grotere homogeniteit van de leerlingenbevolking in het speciaal onderwijs is ook te verwachten
dat de prestaties van de leerlingen uit de minderheden in het speciaal onderwijs
minder ver achterblijven bij die van autochtone leerlingen dan in het basisonderwijs.
In het speciaal onderwijs krijgen de leerlingen les in kleinere groepen en is er meer
aandacht voor specifieke leerproblemen. Een dergelijke aanpak kan ertoe leiden dat
de leerlingen de leerstof beter verwerken en meer van de lessen opsteken. Ook dit
zou tot gevolg kunnen hebben dat de prestatieverschillen in het speciaal onderwijs
kleiner zijn.
In de Prima-onderzoeken zijn ook in het speciaal onderwijs reken- en taaltoetsen
afgenomen. De toetsten zijn dezelfde als in het basisonderwijs zijn gebruikt. Zoals
kon worden verwacht zijn de gemiddelde scores van de leerlingen in het speciaal
onderwijs veel lager dan de scores van de basisschoolleerlingen (tabel 4.7). Nadere
bestudering van de bevindingen leidt echter tot een aantal opmerkelijke constateringen.

Tabel 4.7 Taal- en rekenprestaties in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, 1996/'97
groep 4

groep 6

groep 8

gemiddelde

sd

gemiddelde

sd

gemiddelde

sd

basisonderwijs
speciaal onderwijs
verschil

1.032
1.009
23

38
38
0

1.072
1.052
20

36
31
5

1.114
1.067
47

39
32
7

rekenen
basisonderwijs
speciaal onderwijs
verschil

1.065
985
80

69
82
%13

1.137
1.082
55

42
38
4

1.205
1.099
106

50
49
1

taal

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

Eén van de eerste dingen die opvallen bij het bekijken van tabel 4.8 is dat de verschillen tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs bij rekenen veel groter zijn dan
bij taal. Bij rekenen liggen de scores van de so-leerlingen in elk van de jaargroepen
meer dan een standaardafwijking onder het gemiddelde van de bao-leerlingen. In
groep 8 blijven de so-leerlingen zelfs meer dan twee standaardafwijkingen achter.
Bij taal is de achterstand van de so-leerlingen beduidend kleiner. In groep 4 ligt het
taalvaardigheidsniveau van de so-leerlingen ongeveer zes tiende van een standaarddeviatie onder het gemiddelde van de bao-leerlingen. Er is daar dus een flinke overlap tussen de scores van de so-leerlingen en de bao-leerlingen.
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De verschillen tussen taal en rekenen zijn daarom zo opmerkelijk omdat men ervan
uit kan gaan dat de ontwikkeling van de rekenvaardigheden vrijwel uitsluitend afhankelijk is van de leerstof die de leerlingen op school krijgen aangeboden. De
taalvaardigheidsontwikkeling wordt ook beïnvloed door buitenschoolse impulsen.
Aangenomen kan bijvoorbeeld worden dat aanwijzingen en corrigerend optreden
van ouders de taalontwikkeling van de leerlingen beïnvloeden en dat ook buitenschools lezen en schrijven een stimulerende invloed hebben. De resultaten suggereren dat de vaardigheidsontwikkeling van de so-leerlingen ten gevolge van buitenschoolse impulsen voorspoediger verloopt dan de ontwikkeling die het gevolg is
van het schoolse leerstofaanbod. Dit wekt de suggestie dat het leerstofaanbod in het
speciaal onderwijs beperkingen oplegt aan de ontwikkeling van de vaardigheden
van de leerlingen.
Een tweede opvallend facet komt naar voren bij vergelijking van de jaargroepen.
De verschillen tussen de so-leerlingen en de bao-leerlingen zijn in de hogere leerjaren beduidend groter dan in de lagere. Vooral tussen groep 6 en groep 8 blijft de
ontwikkeling van de so-leerlingen sterk achter. Ook in dit opzicht zijn de bevindingen bij rekenen meer uitgesproken dan bij taal.
Hoe dit resultaat moet worden geïnterpreteerd, is zonder nader onderzoek niet goed
te zeggen. Verschillende hypothesen dienen zich aan. Het is bijvoorbeeld denkbaar
dat de cognitieve ontwikkeling van de so-leerlingen trager verloopt dan de ontwikkeling van de bao-leerlingen. Als dit zo is, dan is het echter niet goed in te zien
waarom dit bij taal tot andere resultaten leidt dan bij rekenen. Het is ook mogelijk
dat het leerstofaanbod en de werkwijze van het speciaal onderwijs de leerlingen op
steeds grotere achterstand zetten. Bij taal zou het negatieve effect daarvan dan aanvankelijk nog worden gecompenseerd door buitenschoolse impulsen, maar in de
hogere jaargroepen zouden leerlingen ook voor hun verdere taalontwikkeling afhankelijker worden van wat ze op school krijgen aangeboden.
Hoe intrigerend de vergelijking in algemene zin tussen speciaal onderwijs en basisonderwijs ook is, hier gaat het om de ontwikkeling van de leerlingen uit de minderheden in het speciaal onderwijs. Figuur 4.11 geeft hierover uitsluitsel.
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Figuur 4.11 Taal en rekenen in groep 4, 6 en 8 van het speciaal onderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996
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Ook in het speciaal onderwijs blijven de prestaties van de leerlingen uit de minderheden ver achter bij die van de autochtone leerlingen. Op taal zijn de scores van de
Turkse leerlingen weer het laagst. Ook in andere opzichten zijn er veel overeenkomsten tussen de bevindingen in het speciaal onderwijs en het basisonderwijs. Zo
is de taalachterstand van leerlingen uit de minderheden ook in het speciaal onderwijs groter dan de rekenachterstand en zijn bij rekenen de verschillen in de hogere
jaargroepen kleiner dan in groep 4.
De hiervoor gesignaleerde vertraging of stagnatie in de ontwikkeling van de rekenvaardigheid tussen groep 6 en groep 8 is in figuur 4.11 duidelijk te onderkennen en
doet zich bij de leerlingen uit de minderheden niet in mindere mate voor dan bij de
autochtone leerlingen.
4.4.3 Conclusie
Leerlingen uit de minderheden nemen niet minder deel aan het speciaal onderwijs
dan autochtone leerlingen, maar ze zijn wel anders verdeeld over de verschillende
onderwijssoorten die het speciaal onderwijs kent. Tegenover een ondervertegenwoordiging in het lom staat een sterke oververtegenwoordiging van leerlingen uit
de minderheden in scholen voor mlk-onderwijs. Leerlingen uit de minderheden zijn
ook oververtegenwoordigd in bepaalde schoolsoorten van groep 2/3-scholen in het
speciaal onderwijs en wel in scholen voor doven en slechthorenden, in scholen voor
zeer moeilijk lerende kinderen en in pedologische instituten.
De afwijkende verdeling van de leerlingen uit de minderheden over de verschillende onderwijssoorten van het speciaal onderwijs roept vragen op: hebben leerlingen
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uit de minderheden andersoortige problemen dan autochtone leerlingen, of worden
hun problemen anders beoordeeld, of hebben autochtone ouders wellicht andere
alternatieven voor kinderen met problemen? Bij het ontbreken van verdere gegevens hierover zijn deze vragen niet goed te beantwoorden.
De prestaties van leerlingen in het speciaal onderwijs zijn lager dan de prestaties
van basisschoolleerlingen. Een opmerkelijke bevinding is echter dat de verschillen
in de hogere leerjaren groter zijn dan in de lagere en dat ze bij rekenen groter zijn
dan bij taal. Voorts lijkt het erop dat in het speciaal onderwijs de ontwikkeling van
de taal- en rekenvaardigheden tussen groep 6 en groep 8 stagneert. Bij rekenen is
dit in sterkere mate het geval dan bij taal.
Rekening houdend met deze voor alle leerlingen geldende verschillen tussen speciaal onderwijs en basisonderwijs, lijken de prestatieprofielen van de leerlingen uit
de minderheden in het speciaal onderwijs opmerkelijk veel op die van de bao-leerlingen. De speciale toerusting van het speciaal onderwijs en de speciale werkwijze
in deze schoolsoort brengen de leerlingen uit de minderheden duidelijk geen specifieke voordelen. Ook in het speciaal onderwijs halen de leerlingen uit de minderheden bij lange na niet het niveau van de autochtone leerlingen.
4.5 Eindniveau in het basisonderwijs
Aan het einde van het basisonderwijs staan de leerlingen en hun ouders voor een
keuze die cruciaal is voor hun verdere schoolloopbaan. Het schooltype van voortgezet onderwijs dat de leerlingen kiezen bepaalt in verregaande mate hun latere mogelijkheden. Een keuze voor vbo of mavo resulteert vrijwel altijd in een korte
schoolloopbaan, die op de arbeidsmarkt doorgaans uitzicht biedt op functies van ten
hoogste middelbaar niveau. Het havo en vwo openen de weg naar het tertiair onderwijs en van daaruit naar de hogere beroepsniveaus. De keuze van een schooltype in
het voortgezet onderwijs is maar tot op zekere hoogte een vrije. De leerlingen en
hun ouders krijgen hierover aan het einde van het basisonderwijs een advies. Dit
advies is een inschatting door het schoolhoofd van wat voor de leerling gegeven
zijn of haar leermogelijkheden haalbaar is. Het advies is niet bindend, maar scholen voor voortgezet onderwijs kunnen het advies een rol laten spelen bij een beslissing tot plaatsing van een leerling.
In het advies van de directeur van de basisschool speelt het prestatieniveau aan het
einde van het basisonderwijs een bepalende rol. De leerkracht van groep 8 vormt
zich in de loop van het jaar een beeld van de prestaties van de leerling door lesoverhoringen, proefwerken, huiswerkcorrectie en de wijze waarop de leerling tijdens de
lessen de leerstof verwerkt. Doordat de oordeelsvorming van de leerkracht gebaseerd is op een groot aantal meetmomenten, is de betrouwbaarheid ervan groot.
Leerkrachten zijn echter geneigd om bij de waardering van de prestaties van leerlingen de overige leerlingen als vergelijkingsmateriaal te gebruiken. Dit leidt ertoe
dat zwakke leerprestaties in een leerlinggroep met een laag prestatiegemiddelde
door leerkrachten hoger worden gewaardeerd dan in een gemiddeld goed presterende leerlinggroep. Dit is een gevolg van de zogeheten wet van Posthumus, die zegt
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dat er in elke leerlinggroep, ongeacht het groepsgemiddelde, altijd een vast percentage onvoldoende-beoordelingen wordt gegeven. Rapportcijfers die door leerkrachten worden gegeven vormen dus geen goede maatstaf om de prestaties van leerlingen te bepalen. Vooral hierom is in de jaren zestig door onderwijspsychologen voorgesteld om de prestaties van de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs vast
te stellen met een voor alle leerlingen gelijke toets, waarbij scores op objectieve
wijze worden toegekend. Eind jaren zestig heeft dit geleid tot de oprichting van het
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). De eerste taak van het CITO
bestond uit de ontwikkeling en verbreiding van de Eindtoets basisonderwijs. Het
permanent aanpassen, afnemen en aan de scholen rapporteren van de resultaten
van de Eindtoets behoort nog steeds tot de kerntaken van het CITO.
Veel scholen en leerkrachten hadden aanvankelijk grote reserves tegen het gebruiken van een landelijke eindtoets. Zij vreesden dat de toets een aanslag zou betekenen op hun autonomie en zou leiden tot een verschraling van de onderwijsinhoud.
Mede als gevolg van de door het CITO ontwikkelde werkwijze zijn echter in de
loop van de tijd steeds meer scholen de toets gaan gebruiken. Deze werkwijze
brengt onder meer met zich mee dat de toetsinhoud steeds wordt aangepast aan de
praktijk van het onderwijs. Bovendien zijn de toetsontwerpers van het CITO steeds
vernuftiger geworden in het ontwerpen van opgaven voor zeer uiteenlopende typen
vaardigheden. Thans neemt zo'n 80% van de scholen voor basisonderwijs deel aan
de toets.
4.5.1 De Eindtoets basisonderwijs
De Eindtoets basisonderwijs bestaat uit vier onderdelen: taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Elk onderdeel bevat zestig vragen. In vrijwel alle
gevallen wordt in de opgaven aan de leerlingen een situatie of een tekst voorgelegd
waarover één of meer vragen worden gesteld. Vaak wordt de situatie waar de opgave over gaat geïllustreerd met een afbeelding: een grafiek, een tekening, een landkaartje, een foto. De onderdelen taal en rekenen sluiten nauw aan op de leerstof van
lesmethoden die in het basisonderwijs het meest worden gebruikt. Het onderdeel
informatieverwerking bevat elementen van tekstbegrip, maar toetst ook de vaardigheid van de leerlingen in het destilleren van gegevens uit grafieken, plattegronden
en andere afbeeldingen. Wereldoriëntatie gaat over kennis en vaardigheden die
worden onderwezen in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer, maar er zijn ook vragen op het gebied van bijvoorbeeld algemene techniek en
biologie.
De onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking worden gebruikt voor het
vaststellen van een totaalscore. De totaalscore wordt zo berekend dat de scores, ondanks aanpassingen van de inhoud van de toets, van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn.
Dit stelt de scholen in staat het bereikte niveau van jaar tot jaar te volgen. Voor de
berekening is een transformatie nodig van de 'ruwe' score van de leerlingen, die bestaat uit het aantal goed beantwoorde vragen.
In het Prima-onderzoek wordt van ongeveer de helft van de leerlingen in groep 8
de verdere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs gevolgd. Van deze leerlingen zijn aan de scholen de scores op de eindtoets gevraagd. Figuur 4.12 brengt de
totaalscores in beeld.
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Figuur 4.12 Totaalscores op de CITO-Eindtoets basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996/'97 (in
gemiddelden en in procenten per kwartiel)
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Na alle gegevens die al zijn besproken over verschillen bij de start en in de loop
van het basisonderwijs zal het weinig verbazing meer wekken dat de leerlingen uit
de minderheden het op de eindtoets veel slechter doen dan de autochtone leerlingen. Ook de hoge scores van de Chinese/Vietnamese leerlingen zijn in overeenstemming met de eerder gepresenteerde gegevens. Wel is het opmerkelijk dat verschillen tussen leerlingen uit de onderscheiden minderheidsgroeperingen die paragraaf
4.3 in eerdere leerjaren zijn vastgesteld, bij de totaalscore op de eindtoets vrijwel
zijn verdwenen. Dat de gemiddelden van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse
leerlingen elkaar weinig ontlopen was na het voorgaande te verwachten, maar dat
de Surinaamse leerlingen zo dicht bij hen zouden eindigen, is toch enigszins verrassend. Ook de eindtoetsscores van de Molukse en Zuid-Europese leerlingen en
van de leerlingen uit de 'overige' landen zijn maar weinig hoger dan die van de
laagst scorende herkomstgroeperingen.
De achterstand die de leerlingen uit al deze groeperingen hebben op de autochtone
en de Chinese/Vietnamese leerlingen en op de leerlingen met een gemengde
autochtoon-allochtone herkomst is aanzienlijk. Rond de helft van de leerlingen uit
de laagst scorende groeperingen behoort tot het laagste kwartiel van de totale scoreverdeling. Hooguit 5% van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen
heeft scores in het hoogste kwartiel.
Teneinde meer zicht te krijgen op de betekenis van de enigszins abstracte CITO-
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scores is het zinvol deze te vergelijken met de gemiddelde scores van leerlingen die
een advies hebben gekregen voor een bepaald schooltype in het voortgezet onderwijs. De gemiddelden zijn als volgt: vso/ivbo = 514,7; vbo = 522,3; (vbo)mavo =
530,6; (mavo)havo = 538,5; (havo)vwo = 544,6. De gemiddelden van de verschillende typen liggen steeds ongeveer een standaardafwijking lager dan het gemiddelde van het naasthogere type. Uit de gemiddelden per advies valt af te leiden dat de
scores van de leerlingen uit de minderheden tussen vbo- en mavo-niveau liggen.
Autochtone, Chinese/Vietnamese en gemengd autochtone-allochtone leerlingen
presteren gemiddeld tussen mavo- en havo-niveau.
In het voorgaande zijn aanzienlijke verschillen naar voren gekomen tussen onderscheiden leerdomeinen. De achterstand van leerlingen uit de minderheden in taalvaardigheid bleek veel groter dan de achterstand in rekenen. Daarom is het goed
om bij de eindtoets ook te kijken naar de resultaten op de verschillende onderdelen
(tabel 4.8). De eerder gebleken verschillen in de lagere jaargroepen doen zich ook
hier weer voor. Bij taal is weer een zekere driedeling te onderscheiden met de laagste scores voor Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen en met de Surinaamse, Zuid-Europese, Molukse en 'overige' leerlingen in de middenmoot. De afstand die de middenmoot van de kopgroep scheidt is overigens groter dan de afstand ten opzichte van de achterblijvers. Opmerkelijk is dat de Chinese en
Vietnamese leerlingen op de eindtoets ook in taal aansluiting hebben gevonden bij
de kopgroep. Op de Prima-taaltoets in groep 8 was hun achterstand op de autochtone leerlingen nog ruim een halve standaardafwijking (figuur 4.5). Het is mogelijk
dat zij op de eindtoets, waarbij voor de leerlingen echt iets op het spel staat, beter
hun best hebben gedaan dan op de Prima-toets.
Ook op de eindtoets leveren de Chinese en Vietnamese leerlingen bij rekenen weer
topprestaties. Hun gemiddelde is meer dan kwart standaardafwijking hoger dan dat
van de autochtone leerlingen. Een uitschieter in benedenwaartse richting vertonen
de rekenprestaties van de Antilliaanse en Molukse leerlingen. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen rekenen iets beter, maar maken gemiddeld toch tussen
6 en 7,5 opgaven minder goed dan autochtone leerlingen. Dat is meer dan de helft
van de standaardafwijking van de verdeling van de rekenscores van de autochtone
leerlingen.
De prestaties op informatieverwerking vertonen meer het patroon van de taalscores,
met dien verstande dat de Antilliaanse leerlingen hierop in de buurt van de middenmoot komen. Bij wereldoriëntatie zijn er geen duidelijke clusters van herkomstgroeperingen meer te onderscheiden. Tussen het lage gemiddelde van de Turkse
leerlingen en het hoogste gemiddelde van de autochtone leerlingen zijn er bij informatieverwerking graduele verschillen tussen de herkomstgroeperingen. De Molukse leerlingen zijn relatief goed in dit leerdomein.

146

Tabel 4.8 Resultaten CITO-Eindtoets basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1996/'97 (gemiddelde
aantallen goed gemaakte opgaven)
Turkije
Marokko
Antillen

taal
32,2
33,6
32,2

rekenen
37,2
36,7
33,1

informatieverwerking
30,5
32,6
33,5

wereldoriëntatie
32,2
33,5
35,5

China/Vietnam
overige landen
Zuid-Europa
Suriname
Molukken

40,7
35,2
34,6
35,0
34,3

47,5
37,7
38,7
35,6
33,9

41,0
35,6
35,0
34,3
34,0

41,5
37,3
37,1
35,4
38,5

Nederland-ander land
Nederland

39,6
41,5

41,8
43,2

39,9
42,3

40,9
42,2

10,6

9,5

8,7

sd-Nederland
9,2
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

Ook ten aanzien van de CITO-Eindtoets kan men weer de vraag stellen in welke
mate de verschillen tussen herkomstgroeperingen zijn te herleiden tot de algemene
leervaardigheden van de leerlingen en de opleiding van de ouders. Stapsgewijze
regressieanalyses geven de antwoorden voor de onderdelen taal en rekenen
(tabel 4.9).
De invloed van de opleiding van de ouders op de mate van taalachterstand van de
leerlingen uit de minderheidsgroeperingen varieert aanzienlijk. Bij de Marokkaanse leerlingen blijft van het oorspronkelijke verschil van bijna 7 punten na controle
voor de opleiding van de ouders nog maar iets meer dan 2 punten over. Bij de
Turkse leerlingen verklaart de opleiding van de ouders iets meer dan de helft van
het verschil. Bij de andere herkomstgroeperingen verandert er door het toevoegen
van de opleiding van de ouders aan de regressievergelijking veel minder. Bij gelijke
opleiding van de ouders is de taalachterstand van de Antilliaanse en Surinaamse
leerlingen op de autochtone leerlingen dan ook groter dan de achterstand van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen.
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Tabel 4.9 Effecten van herkomst, geslacht, opleiding ouders en intelligentie op CITO-Eindtoets basisonderwijs,
1996/'97 (ongestandaardiseerde effecten)
startwaarde
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
Chin/Vietn
overige landen
gemengd
geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes
leeftijd
opleiding ouders

66,1

taal
50,6

28,8

80,0

rekenen
63,6

29,5

%8,1
%7,0
%5,8
%7,9
%5,4
0,2
%4,2
%1,1

%3,9
%2,2
%4,5
%5,8
%3,5
2,5
%2,9
%0,9

%3,7
%1,7
%3,6
%4,6
%3,7
0,9
%2,5
%1,1

%4,7
%5,5
%7,1
%9,0
%3,1
4,2
%3,8
%0,9

%0,2
%0,4
%5,8
%6,7
%1,1
7,0
%2,4
%0,7

0,1
0,4
%4,4
%4,9
%1,3
3,8
%1,9
%1,0

2,5
%2,5

2,6
%1,9
3,2

2,4
%1,6
2,6

%3,7
%2,7

%3,6
%2,2
3,4

%3,8
%1,6
2,4

IQ-test
R2*100
14,4
gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p > 0,01)

0,8
21,5

32,6

1,2
10,0

16,0

36,5

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

Bij rekenen is het effect van het opleidingsniveau van de ouders voor de Turkse en
Marokkaanse leerlingen nog groter dan bij taal. Bij gelijke opleiding van de ouders
is er geen verschil in de rekenprestaties tussen Turkse, Marokkaanse en autochtone
leerlingen. Ook bij rekenen heeft de opleiding van de ouders minder invloed op de
achterstand van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen ten opzichte van de autochtone leerlingen. Na controle voor het ouderlijke opleidingsniveau zijn ook de
rekenprestaties van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen slechter dan die van
autochtone leerlingen. De verschillende analyseresultaten van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in vergelijking met de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen
hebben vermoedelijk hiermee te maken dat het opleidingsniveau van de ouders uit
de eerste twee groeperingen nog minder is uitgekristalliseerd dan het opleidingsniveau van de Surinaamse en Antilliaanse ouders. In het vervolg van dit hoofdstuk bij
de analyse van de loopbanen in het voortgezet onderwijs (§ 4.6) komt dit thema
nog een aantal keren terug.
Verschillen in leervaardigheid (intelligentie) hebben, ook na controle voor het
ouderlijke opleidingsniveau, nog een aanzienlijk effect op de taal- en rekenprestaties. Hun invloed op de verschillen tussen de herkomstgroeperingen is dan echter
nog slechts gering.
Net zoals bij de prestaties in de groepen 4, 6 en 8 zijn er ook op de CITO-Eindtoets
verschillen tussen jongens en meisjes. De richting ervan is ook dezelfde: meisjes
scoren beter op taal, jongens zijn beter in rekenen. De geslachtsverschillen zijn bij
rekenen iets groter dan bij taal. Ook de leeftijd van de leerlingen doet ertoe. Hoe
ouder de leerling is, des te slechter zijn de prestaties. De verklaring hiervan moet
worden gezocht in de omstandigheid dat oudere leerlingen doorgaans vertraging
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hebben opgelopen doordat ze één of meer klassen hebben gedoubleerd. Het is een
algemeen bekend gegeven dat het doubleren van een klas doorgaans niet het beoogde effect heeft van het inlopen van een achterstand in de verwerking van de leerstof.
4.5.2 Het advies
De prestaties aan het einde van het basisonderwijs zijn in belangrijke mate bepalend voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs. Bij het geven
van een advies kan een keuze worden gemaakt uit vijf hoofdtypen van voortgezet
onderwijs: vso en ivbo, vbo, mavo, havo en vwo. Vaak wordt in het advies een combinatie van schooltypen genoemd, bijvoorbeeld vbo/mavo, of havo/vwo. Het geven
van combinatieadviezen sluit aan bij het gegeven dat de meeste leerlingen in het
voortgezet onderwijs eerst één of meer brugklasjaren volgen en pas daarna een definitieve keuze voor een schooltype maken. Figuur 4.13 toont de adviezen van de
leerlingen uit de herkomstgroeperingen die hier van belang zijn. Gecombineerde
adviezen zijn samengevoegd met adviezen voor het hoogste schooltype van de combinatie.
Hiervoor is al aangegeven dat de prestaties van leerlingen met onderscheiden adviezen aanzienlijk van elkaar verschillen. Gegeven de veel lagere scores van de
leerlingen uit de minderheden op de eindtoets valt het dus te verwachten dat hun
adviezen beduidend lager zullen zijn dan de adviezen van autochtone leerlingen.
Dat blijkt ook inderdaad het geval. Bij het beschouwen van figuur 4.13 is het zinvol
eerst te kijken naar de aandelen leerlingen die een advies met ten minste havo
krijgen. Schooltypen met ten minste havo zijn te rekenen tot de hogere schooltypen
in het voortgezet onderwijs. Anders dan de lagere schooltypen geven ze direct toegang tot het tertiair onderwijs.
Van de autochtone leerlingen krijgt een veel groter deel een advies voor een schooltype met ten minste havo dan van de leerlingen uit de minderheden. Terwijl van de
autochtone leerlingen bijna de helft een dergelijk advies krijgt, is dit bij de Turkse,
Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen hooguit een kwart. Hoewel de prestaties
van de Surinaamse leerlingen op de eindtoets niet zoveel hoger zijn dan die van de
leerlingen uit de andere minderheidsgroepen, is het aandeel van hen dat een advies
voor een hoger schooltype krijgt toch zo'n 10% hoger. De bijzondere prestaties van
de Chinese en Vietnamese leerlingen komen ook in de adviezen tot uitdrukking.
Tegen de 60% van hen krijg het advies in het voortgezet onderwijs een hoger
schooltype te kiezen.
De achterstand van de leerlingen uit de zwakst presterende groepen komt nog iets
geprononceerder tot uitdrukking in hun aandeel in de hoogste adviesklasse, de adviezen met vwo. Hun aandeel daarin is met rond de 5% niet veel meer dan een
kwart van het aandeel van de autochtone leerlingen. Ook op dit punt worden de
autochtone leerlingen overigens ruimschoots overtroffen door de Chinese en
Vietnamese leerlingen, van wie één op de drie een advies krijgt met vwo.
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Figuur 4.13 Adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs, naar land van herkomstgroepering, 1997
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In vergelijking met autochtone leerlingen zijn de adviezen van de leerlingen uit de
minderheden weliswaar laag; toch is het aandeel dat een advies voor een schooltype
met ten minste havo krijgt in de zwakst presterende groepen met zo'n 25% nog opmerkelijk. Dit is vooral daarom het geval omdat hiervoor is gebleken dat op de
CITO-Eindtoets niet meer dan 5% van de leerlingen uit deze groeperingen een
score in het hoogste kwartiel van de scoreverdeling had (zie figuur 4.12). Dit heeft
alles te maken de merkwaardige relatie tussen prestaties en advies bij leerlingen uit
de minderheden en autochtone leerlingen, waarover hierna meer.
4.5.3 Verhouding advies-prestaties
De lagere adviezen van de leerlingen uit de minderheden in vergelijking met de
autochtone leerlingen zijn op het eerste gezicht in overeenstemming met hun lagere
prestaties. Het aandeel adviezen met ten minste havo lijkt echter aan de hoge kant.
In het verleden is gebleken dat de leerlingen uit de minderheden bij gelijke prestaties een hoger advies krijgen dan autochtone leerlingen (Mulder 1996). Voor een
goed begrip van dit verschijnsel is het nuttig te weten dat de samenhang tussen
prestaties en advies onder leerlingen uit de minderheden niet anders is dan onder
autochtone leerlingen. Hieruit valt af te leiden dat directeuren van basisscholen bij
het geven van adviezen aan leerlingen uit de minderheden de prestaties van deze
leerlingen vergelijken met die van andere leerlingen uit de minderheden en niet
met de prestaties van de autochtone leerlingen. Als gevolg van hun lage gemiddelde prestaties krijgen de leerlingen uit minderheden hierdoor over het algemeen een
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mavo- of havo-advies bij een prestatieniveau waarop autochtone leerlingen een vboof mavo-advies krijgen. De directeuren lijken dus met twee maten te meten. Deze
praktijk wordt echter niet doorgetrokken naar de vwo-adviezen. Om in aanmerking
te komen voor een vwo-advies dienen leerlingen uit de minderheden dezelfde prestaties te leveren als autochtone leerlingen die een vwo-advies krijgen. Bosma en
Creemers (1996) hebben laten zien dat 'te' hoge adviezen alleen worden gegeven op
de lagere prestatieniveaus. Leerlingen uit de minderheden met hoge prestaties
zouden juist te lage adviezen krijgen.
De relatie tussen prestaties en advies is hier onderzocht met regressieanalyse. De
adviezen zijn daarvoor op de volgende wijze geordend van laag naar hoog: vso,
ivbo/vso, ivbo, ivbo/vbo, vbo, vbo/mavo, mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo.
De hoogte van het advies is vervolgens gekwantificeerd van 1 tot 11. De gemiddelde advieshoogte is 7,3, de standaardafwijking is 2,1. De advieshoogte is in de regressieanalyses de afhankelijke variabele.

Tabel 4.10 Effecten van herkomst, prestaties en andere kenmerken op de hoogte van het advies voor de keuze van
een schooltype in het voortgezet onderwijs, 1997 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)
herkomst + sekse

+ eindtoets

+ leeftijd

+ opl.ouders

7,4

%89,4

%86,7

%83,8

%1,4
%1,1
%0,7
%1,4
%0,7
0,3
%0,4
%0,1

0,3
0,4
0,7
0,3
0,4
0,3
0,5
0,3

0,4
0,5
0,7
0,4
0,5
0,4
0,6
0,3

0,6
0,8
0,8
0,5
0,6
0,6
0,6
0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

%0,2

%0,1
0,3

71,3

72,2

startwaarde
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
China/Vietnam
overige landen
gemengd
geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes
score CITO-Eindtoets
leeftijd
opleiding ouders
R2*100

4,7

71,1

gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p > 0,01)
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

De analyse is uitgevoerd in vier stappen: de eerste stap geeft de verschillen in de
gemiddelde advieshoogte van de leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen ten opzichte van de autochtone leerlingen. Daarbij is alleen rekening gehouden met mogelijke geslachtsverschillen, maar uit de resultaten blijkt dat jong151

ens en meisjes even hoge adviezen krijgen.
Tabel 4.10 geeft de resultaten van de regressieanalyse. De eerste stap van de analyse zegt, uitgedrukt in gemiddelden, hetzelfde als wat figuur 4.13 in percentages
toont: Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen krijgen de laagste adviezen.
Surinaamse en Zuid-Europese leerlingen en leerlingen uit de 'overige landen' vormen de middenmoot en de adviezen van de Chinese/Vietnamese leerlingen en van
leerlingen van gemengd autochtone-allochtone herkomst doen niet onder voor de
adviezen van de autochtone leerlingen.
In de tweede stap van de analyse is de score op de CITO-Eindtoets toegevoegd aan
regressievergelijking en dat verandert het beeld drastisch. De verschillen in advieshoogte tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen blijven significant, maar nu in omgekeerde richting. Bij gelijke eindtoetsscore krijgen leerlingen uit de minderheden een hoger advies dan autochtone leerlingen. Dat geldt in
nog sterkere mate wanneer ook nog eens rekening wordt gehouden met het feit dat
leerlingen uit de minderheden vaker doubleren en dat hun ouders een veel lagere
opleiding hebben dan de ouders van autochtone leerlingen.
Voor de Chinese/Vietnamese leerlingen en de leerlingen van gemengde herkomst
verandert er weinig bij controle voor de eindtoetsscore. Opmerkelijk is echter dat
bij Chinese/Vietnamese leerlingen bij toevoeging van de opleiding van de ouders
aan de regressievergelijking de adviezen substantieel hoger zijn dan die van
autochtone leerlingen.
De afwijkende regressieresultaten van de Chinese/Vietnamese leerlingen en de
leerlingen met ouders van gemengde herkomst zouden het gevolg kunnen zijn van
de door Bosma en Creemers gevonden interactie in de relatie tussen prestaties en
advies, namelijk dat alleen bij lagere prestatieniveaus aan sommige groepen leerlingen relatief hoge adviezen worden gegeven. Het gemiddelde prestatieniveau van
deze leerlingen is immers veel hoger dan de prestaties van de leerlingen uit de andere herkomstgroeperingen.
Teneinde deze interactie met de Prima-gegevens te kunnen onderzoeken zijn de
eindtoetsprestaties onderverdeeld in kwartielen. Vervolgens zijn per kwartiel de regressies geschat van de advieshoogte op herkomst en eindtoetsscores (tabel 4.11).
Uit de analyse blijkt dat leerlingen uit de minderheden met eindtoetsscores in de
laagste twee kwartielen van de scoreverdeling, bij gelijke toetsscores meestal hogere adviezen krijgen dan autochtone leerlingen. Dit geldt alleen niet voor Antilliaanse en Zuid-Europese leerlingen. In het hoogste kwartiel is er bij gelijke eindtoetsprestaties meestal geen significant verschil in de adviezen. Hierop is één uitzondering: Marokkaanse leerlingen krijgen ook in dit kwartiel gemiddeld hogere
adviezen.
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Tabel 4.11 Effecten van herkomst en schoolprestaties op advieshoogte per prestatiekwartiel, 1997
laagste kwart
startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering
(ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
Zuid-Europa
China/Vietnam
overige landen
gemengd

herkomst + CITO
5,1 %66,6

%0,1
0,2
0,6
%0,2
%0,1
0,5
0,2
0

score CITO-Eindtoets

0,3
0,4
0,8
0,2
0,3
0,1
0,5
0,1

2e kwart
herkomst + CITO
6,7 %86,8

0,4
0,3
0,4
0,5
0,5
0,2
0,4
0,3

0,1

R2*100
1,8
31,4
gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p > 0,01)

0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,4

3e kwart

hoogste kwart

herkomst + CITO
8,2 %129,2

herkomst + CITO
9,8 %109,6

0,3
0,3
0,5

0,3
0,4
0,7

%0,3
0,2
0,1

0,1
0,5
0,3

0,5
0,2
0,2
0,4

0,6
0,2
0,3
0,4

0,4
0,2
0,2

0,6
0,3
0,2

0,2
2

12,4

0,3
1,2

15,3

0,2
1,4

21,7

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97) SCP-bewerking

De analyseresultaten vormen een gedeeltelijke bevestiging van de bevindingen van
Bosma en Creemers. Ook in het schooljaar 1996/'97 kregen leerlingen uit de minderheden bij lage en gemiddelde prestaties over het algemeen hogere adviezen dan
autochtone leerlingen. Dat ze bij zeer goede prestaties lagere adviezen krijgen,
blijkt echter niet. In vrijwel alle gevallen verschillen de adviezen van de zeer goed
presterende leerlingen uit de minderheden niet van de adviezen van zeer goed presterende autochtone leerlingen. Alleen de Marokkaanse leerlingen die tot deze categorie behoren krijgen nog wat hogere adviezen dan hun autochtone jaargroepsgenoten.
4.5.4 Ontwikkeling in de tijd
Bij de bespreking van de schoolprestaties van de leerlingen uit de minderheden in
het basisonderwijs is gebleken dat hun prestaties in groep 8 sinds 1988 meer zijn
verbeterd dan de prestaties van autochtone leerlingen. Men zou verwachten dat de
prestatieverbetering ook tot uitdrukking komt in de adviezen die zij krijgen voor de
keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs. Uit figuur 4.14 blijkt echter
dat dit slechts in beperkte mate het geval is.
Figuur 4.14 toont duidelijke verschillen tussen herkomstlanden. Er tekenen zich
twee groepen af. De ontwikkeling van de verdeling over de verschillende adviescategorieën is bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen anders dan bij de leerlingen
uit de andere herkomstgroeperingen. De Turkse en Marokkaanse leerlingen onderscheiden zich vooral door een hoger percentage adviezen voor ivbo/vso. Het lijkt
erop dat een veelvuldiger advisering richting speciaal onderwijs ten koste is gegaan
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van de advisering naar het vbo. Ook is er een lichte afname van het aandeel vwoadviezen, zodat over het geheel genomen de adviezen van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in 1996 iets lager waren dan in 1988.
Bij de overige groeperingen zijn een hoger aandeel (havo)vwo-adviezen en een
lager aandeel vbo-adviezen de meest opvallende ontwikkelingen. Bij de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen gaat het lagere aandeel vbo-adviezen gepaard met een
hoger aandeel (vbo)mavo-adviezen. Het hogere aandeel (havo)vwo-adviezen lijkt
afkomstig uit het lager geworden aandeel (mavo)havo-adviezen. Bij de autochtone
leerlingen is niet alleen het aandeel vbo-adviezen verminderd, maar ook het aandeel (vbo)mavo-adviezen. Daar staat een vergroting van zowel het aandeel
(havo)vwo-adviezen als het aandeel (mavo)havo-adviezen tegenover. De ontwikkeling van de adviezen van de leerlingen met een gemengde achtergrond komt sterk
overeen met die van de autochtone leerlingen. Bij de categorie 'overige landen'
tekent zich weer een ander patroon af. Terwijl de middelste adviescategorieën bij
hen een min of meer constant aandeel houden, nemen de aandelen ivbo/vso-adviezen en havo/vwo-adviezen toe. Daar tegenover staat een afname van het aandeel
vbo-adviezen.
Figuur 4.14 Adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs, naar land van herkomstgroepering en jaar van advies, 1988 en 1997 (in procenten)
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4.5.5 Conclusie
Aan de hand van de prestaties op de CITO-Eindtoets is in deze paragraaf de balans
opgemaakt van de gang van de leerlingen uit de minderheden door het basisonderwijs. Zoals op grond van de gegevens over de prestatieontwikkeling in groepen 4, 6
en 8 (zie § 4.3) al kon worden verwacht, is het eindresultaat weinig opwekkend. De
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen vormen de zwakst presterende
groepen. De prestaties van de overgrote meerderheid van deze leerlingen bevinden
zich in de onderste helft van de prestatieverdeling. Ongeveer de helft van hen komt
met zijn prestaties niet hoger dan het onderste kwart. De prestaties van de Surinaamse, Zuid-Europese en Molukse leerlingen zijn maar weinig beter dan die van
de laagst presterende groepen.
Op de eindtoets doen de Chinese/Vietnamese leerlingen het nog iets beter dan al op
grond van hun eerdere prestaties kon worden verwacht. Dit maakt duidelijk dat de
allochtone herkomst op zichzelf niet zonder meer hoeft te resulteren in zwakke
prestaties. Doorslaggevend lijkt de combinatie van een specifieke allochtone achtergrond met een laag opleidingsniveau van de ouders. Uit de hier gepresenteerde
analyses blijkt dat bij een gelijk opleidingsniveau van de ouders de rekenprestaties
van Turkse en Marokkaanse leerlingen niet lager zijn dan de prestaties van autochtone leerlingen.
Zoals kon worden verwacht op grond van hun prestaties in de loop van het basisonderwijs en hun resultaten op de CITO-Eindtoets, zijn de adviezen van de leerlingen uit de minderheden veel lager dan de adviezen van de autochtone leerlingen.
Het advies van de gemiddelde leerling uit de minderheden bevindt zich tussen vbo
en mavo. De gemiddelde autochtone leerling krijgt een advies tussen mavo en
havo.
Ondanks hun zeer zwakke prestaties op de eindtoets krijgt nog een aanzienlijk deel
van de leerlingen uit de minderheden een advies met minstens havo erin. De analyses maken duidelijk dat basisschooldirecteuren bij het wegen van de prestaties van
leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen ten behoeve van het advies
met twee maten meten. Bij gelijke prestaties krijgen de leerlingen uit de minderheden een hoger advies dan autochtone leerlingen. Alleen in de hoogste prestatieregionen treedt dit niet op, maar daar kan het ook moeilijk omdat er maar een advies
het hoogste kan zijn. Dat bij de hogere prestaties leerlingen uit de minderheden
juist lagere adviezen krijgen dan autochtone leerlingen is uit de in deze paragraaf
beschreven analyses niet gebleken.
4.5 Samenvatting en conclusies
In de inleiding tot dit hoofdstuk is de stelling betrokken dat het voor een goed inzicht in de onderwijssituatie van leerlingen uit de minderheden nodig is de hele
schoolloopbaan in beschouwing te nemen. Dat gebeurt in deze rapportage in twee
hoofdstukken. In dit hoofdstuk is de gang van de leerlingen door het primair onderwijs geanalyseerd. De uitvoerige analyses hebben een groot aantal, soms verrassende, inzichten in de onderwijssituatie van de minderheden heeft opgeleverd.
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Niet verrassend, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de bevindingen over het
aanvangsniveau in het basisonderwijs van de leerlingen uit minderheden.
Met nieuwe gegevens is aangetoond dat bij het hanteren van een beperkte definitie
van minderheden de vaardigheden van leerlingen uit de minderheden die van belang zijn voor het taal- en rekenonderwijs, direct al bij de aanvang van het basisonderwijs veel minder ver zijn ontwikkeld dan bij autochtone leerlingen.
Leerlingen uit de minderheden beginnen dan ook met een achterstand aan het onderwijs. Opmerkelijk zwak zijn de aanvangsprestaties van Antilliaanse en ZuidEuropese leerlingen. Daarbij moet worden bedacht dat deze laatste groepering voor
een groot deel bestaat uit kinderen van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.
Allochtone leerlingen die niet tot de herkomstgroeperingen van de minderheden
behoren, doen in hun prestaties nauwelijks onder voor Nederlandse leerlingen en
dit bevestigt nog eens de zin van het onderscheid tussen minderheden en allochtonen.
De achterstand van leerlingen uit de minderheden bij de start van het basisonderwijs moet worden beschouwd als het belangrijkste obstakel voor het realiseren op
afzienbare termijn van een evenredige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving. Alle gegevens die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd wijzen er
namelijk op dat de leerlingen uit de minderheden hun aanvangsachterstand in ieder
geval tijdens het basisonderwijs niet meer goed maken. Verhoging van het aanvangsniveau van leerlingen uit de minderheden door het inzetten van effectieve
leermethoden in de voorschoolse fase en in de eerste jaren van het basisonderwijs
moet dan ook worden beschouwd als de eerst aangewezen weg voor het tegengaan
van onderwijsachterstand bij deze leerlingen.
De achterstand in cognitieve ontwikkeling van de leerlingen uit de minderheden bij
aanvang van het basisonderwijs kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven
aan kenmerken van het gedrag van de ouders. Het gaat daarbij om vormen van gedrag die de cognitieve ontwikkeling van de kinderen beïnvloeden en die verband
houden met het zeer lage opleidingsniveau van de ouders. Verder is ook het gegeven dat het grootste deel van de kinderen in de eigen taal wordt opgevoed een factor van betekenis. Dit laatste verklaart het feit dat de achterstand in aanvankelijke
taalvaardigheid in het Nederlands nog veel groter is dan de achterstand in vaardigheden nodig zijn bij het leren rekenen.
Zoals gezegd halen de leerlingen uit de minderheden hun aanvangsachterstand in
de loop van het basisonderwijs niet meer in. De analyse van gegevens over de taalen rekenprestaties laat dit duidelijk zien. De leerlingen uit de drie zwakst presterende groeperingen - Turken, Marokkanen en Antillianen - hebben in groep 4, 6 en 8
in hun taalontwikkeling een achterstand van ongeveer twee leerjaren. Bij rekenen
zijn de verschillen aanzienlijk minder groot en wat belangrijker is: in de loop van
het basisonderwijs neemt de prestatieachterstand in rekenen af. Dit gebeurt vooral
in de periode tussen groep 4 en groep 6. De leerwinst die leerlingen uit de minderheden in groep 6 realiseren ten opzichte van hun vaardigheidsniveau in groep 4 is
groter dan de leerwinst van de autochtone leerlingen. Van groep 6 naar groep 8
treedt echter geen verdere verbetering op. Er zijn indicaties dat de grotere leerwinst
van de leerlingen uit de minderheden verband houdt met hun vorderingen in het
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begrijpend lezen. Het is bekend dat scholen hier over het algemeen betrekkelijk
weinig aandacht aan besteden en op dit punt is nog veel winst te boeken. In vergelijking met de situatie in 1988 is er in 1996 sprake van een lichte vooruitgang in de
prestaties van de leerlingen uit de minderheden. De autochtone leerlingen zijn ook
vooruitgegaan, maar de vooruitgang bij de leerlingen uit de minderheden is iets
groter. De verbetering kan niet geheel worden toegeschreven aan het feit dat van de
leerlingen uit de mindereden in 1996 een groter deel in Nederland is geboren.
Net als de aanvangsprestaties zijn ook de prestaties in de loop van het basisonderwijs gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders. In samenhang daarmee is
de gebleken achterstand van de leerlingen uit de minderheden in algemene leervaardigheden een belangrijke factor in de continuering en jaarlijkse reproductie van
hun achterstand. De analyses van de prestatiedeterminanten leveren aanwijzingen
dat bij gelijke algemene leervaardigheden de Turkse en Marokkaanse leerlingen
hun rekenachterstand in de loop van het basisonderwijs volledig inlopen. De geringere algemene leervaardigheid van leerlingen uit de minderheden heeft tot gevolg dat zij minder goed in staat zijn de leerstof zelfstandig te structureren en hun
eigen leeractiviteiten te sturen. Dit stelt speciale eisen aan het structurerende vermogen van de leerkracht. Experimenten tonen aan dat op dit punt nog veel verbeterd kan worden (Slavin 1996; Hoogendijk en Wolfgram 1997). In hoofdstuk 6
wordt hier verder op ingegaan.
Tot het midden van de jaren tachtig werden leerlingen uit de minderheden minder
doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Leerkrachten hadden er moeite mee om
bij deze leerlingen te bepalen wat de aard was van hun eventuele problemen. Dat
zij lang niet het niveau haalden van hun autochtone klasgenoten werd toegeschreven aan hun geringe beheersing van het Nederlands en aan problemen in verband
met de migratie. Uit de gegevens die in dit hoofdstuk zijn besproken blijkt dat leerlingen uit de minderheden nu niet langer in mindere mate worden doorverwezen
naar het speciaal onderwijs dan autochtone leerlingen. Wel gaan zij veel meer dan
autochtone leerlingen naar scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) en veel
minder naar scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom).
Ook zijn ze oververtegenwoordigd in scholen voor doven en slechthorenden, pedologische instituten en zmlk-scholen.
De taal- en rekenprestaties van leerlingen in het speciaal onderwijs zijn beduidend
lager dan de prestaties van basisschoolleerlingen. Dat is weinig verrassend. Wel is
het opmerkelijk dat de verschillen in de hogere leerjaren groter zijn dan in de lagere. Ook in het speciaal onderwijs blijven de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden achter bij die van de autochtone leerlingen. De verschillen zijn van
vergelijkbare orde. Dit is een bijzonder resultaat, omdat het speciaal onderwijs veel
meer is toegerust voor en toegesneden op een individuele benadering van de leerlingen dan het basisonderwijs. Voor het terugdringen van met groepskenmerken
geassocieerde achterstand biedt zo'n aanpak duidelijk geen soelaas.
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De lijn van achterblijvende prestaties in de loop van het basisonderwijs zet zich
vanzelfsprekend voort in de resultaten op de CITO-Eindtoets. Ook op eindtoets
vormen de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen de zwakst presterende
groepen. De prestaties van de Surinaamse en Zuid-Europese leerlingen en ook die
van leerlingen van wie beide ouders afkomstige zijn uit de Molukken zijn maar
weinig beter. Zeer sterk zijn de prestaties van de Chinese en Vietnamese leerlingen.
Hun totaalscores doen niet onder voor die van de Nederlandse leerlingen en in rekenen zijn zij het sterkst van allen. De goede prestaties van de Chinese en Vietnamese leerlingen maken nog eens duidelijk dat een allochtone herkomst op zichzelf
geen oorzaak is van zwakke prestaties. Het is het samengaan van een laag opleidings- en ontwikkelingsniveau van de ouders, de verbondenheid met een cultuur
die stimulansen voor een vroege cognitieve ontwikkeling mist en het opgroeien in
een niet-Nederlandse taalomgeving dat deze leerlingen al voor het begin van het
basisonderwijs op achterstand zet. Deze combinatie van factoren werpt binnen het
huidige basisonderwijs onoverkomelijke hindernissen op voor het realiseren van
prestaties die vergelijkbaar zijn met die van autochtone leerlingen.
Overeenkomstig hun slechtere prestaties krijgen de leerlingen uit de minderheden
lagere adviezen dan autochtone leerlingen. Terwijl de adviezen van autochtone
leerlingen gemiddeld tussen mavo en havo liggen, komen ze bij de leerlingen uit de
minderheden niet hoger dan tussen vbo en mavo. Toch is er met die adviezen iets
aan de hand. Ondanks hun zwakke prestaties op de eindtoets krijgt nog een relatief
groot deel van de leerlingen uit de minderheden een advies met havo. Nadere analyse bevestigt wat ook al uit ander onderzoek bekend is, namelijk dat leerlingen uit
de minderheden bij gelijke prestaties beduidend hogere adviezen krijgen dan
autochtone leerlingen. Het lijkt erop dat de beoordelingen van de prestaties van
leerlingen uit de minderheden door docenten en hun daarmee verbonden beslissingen over het advies gunstiger zijn dan de objectief gemeten prestaties van deze
leerlingen op de eindtoets. Wat hier achter zit, is niet geheel zeker: voordeel van de
twijfel vanwege verwachte toekomstige ontwikkeling van cognitieve vaardigheden?
Positieve discriminatie van minderheden? De wet van Posthumus die zegt dat in
elke groep, ongeacht het gemiddelde niveau een zelfde deel van de leerlingen een
(on)voldoende krijgt?
Belangrijker dan de vraag naar de oorzaken is de vraag naar de gevolgen. Hebben
de leerlingen uit de minderheden bij hun verdere gang door het onderwijs voordeel
van de hoge adviezen of zijn de gevolgen negatief? Hoofdstuk 5 geeft het antwoord.
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5 HET VERVOLGONDERWIJS EN DE EDUCATIE

5.1 Inleiding
De beschrijving in hoofdstuk 4 van de positie van de leerlingen uit de minderheden
in het primair onderwijs eindigt met een analyse van de adviezen voor de keuze van
een schooltype in het voortgezet onderwijs. Dit hoofdstuk zet de analyse van de
loopbanen en de prestaties van leerlingen uit de minderheden voort.
In het primair onderwijs kunnen leerlingen op een basisschool zitten of op een
school voor speciaal onderwijs. Binnen het basisonderwijs is er formeel geen differentiatie in schooltypen. Dat betekent niet dat alle basisscholen hetzelfde lesprogramma hebben of dezelfde eindtermen hanteren. De grondwettelijk vastgelegde
vrijheid van onderwijs geeft scholen de ruimte het onderwijs wat betreft de inhoud
op eigen wijze in te richten. Wel zijn er verplichte vakken en minima voor de
aantallen lesuren die daaraan moeten worden besteed. Ook door andere factoren
wordt variatie tussen basisscholen geremd. Zo spelen de lesmethoden een belangrijke eenheidbevorderende rol. Daarnaast zijn er de verwachtingen vanuit het voortgezet onderwijs ten aanzien van de kennis en vaardigheden waarop zij bij de leerlingen willen voortbouwen. Ook de CITO-eindtoets is een nog steeds in belang toenemende factor die richting geeft aan de inhoud en het niveau van de vaardigheden
waar basisscholen bij hun leerlingen op mikken.
Ondanks het ontbreken van qua niveau en leerstofinhoud onderscheiden schooltypen zijn er in het basisonderwijs verschillen in de omvang en het niveau van de
leerstof en in het tempo waarin deze wordt behandeld. Die verschillen hebben
vooral te maken met de samenstelling van de leerlingenbevolking van de scholen.
Op scholen waar de leerlingen gemiddeld een laag beginniveau hebben zijn
docenten geneigd bij de behandeling van de leerstof een lager tempo aan te houden
dan op scholen met een hoger beginniveau. Doordat de leer- en instructietijd op de
eerste soort scholen over het algemeen niet groter is dan op de laatste soort, komt
men in de scholen met een laag beginniveau veelal niet toe aan de behandeling van
de meer complexe leerstofonderdelen. Als gevolg hiervan is het eindniveau dat de
leerlingen op deze scholen bereiken dan ook relatief laag. Dit type verschillen
tussen basisscholen en de gevolgen ervan voor de prestaties van leerlingen uit de
minderheden vormen het onderwerp van hoofdstuk 6 van deze rapportage.
Verschillen tussen scholen komen ook in het voortgezet onderwijs voor, maar de
uitgangssituatie is daar toch een heel andere. Anders dan het basisonderwijs kent
het voortgezet onderwijs wel een differentiatie in schooltypen: vbo, mavo, havo en
vwo. De typen onderscheiden zich in de eerste plaats van elkaar door verschillen in
het niveau, de diepgang en de moeilijkheidsgraad van de behandelde leerstof. Het
in het verleden prominent aanwezige onderscheid tussen beroepsgericht en algemeen onderwijs is in de eerste fase van het voortgezet onderwijs vrijwel verdwenen.
Wel zijn er tussen de schooltypen grote verschillen in de vervolgloopbanen waar ze
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uitzicht op bieden. Terwijl het vbo en het mavo voor de meeste leerlingen de opstap
vormen tot de eenvoudigere opleidingen in het mbo, biedt het havo uitzicht op een
vervolg in het hbo en in de moeilijkere mbo-opleidingen. Het vwo is de voorbereiding bij uitstek op universitair onderwijs. De verschillende vervolgopleidingen
bepalen in belangrijke mate op welke segmenten van de arbeidsmarkt er voor de
leerlingen kansen liggen en daarom is het schooltype waar de leerlingen in het
voortgezet onderwijs op terechtkomen van doorslaggevende betekenis voor de
verdere beroepsloopbaan en de daarmee verbonden maatschappelijke positie.
Hier is de vraag hoe het leerlingen uit de minderheden in het voorgezet onderwijs
vergaat. Om daar een beeld van te krijgen worden in de paragrafen 5.2 en 5.3 de
vo-loopbanen van deze leerlingen vergeleken met die van autochtone leerlingen.
Dat gebeurt op basis van het zogeheten VOCL'93-cohort van het CBS. Het cohort
bestaat leerlingen die in 1993 zijn begonnen met voortgezet onderwijs. Van jaar tot
jaar is hun positie daarin vastgesteld. De laatste beschikbare gegevens gaan over
het schooljaar 1997/'98; dat is het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die zonder vertraging het vbo of mavo hebben doorlopen, hebben
deze schooltypen dan alweer verlaten.
Na afsluiting van het primair onderwijs maken de leerlingen een keuze voor een
schooltype in het voortgezet onderwijs. De adviezen die de leerlingen aan het einde
van het primair onderwijs krijgen spelen daarbij een belangrijke rol. In hoofdstuk 4
vormden zij het laatste onderdeel van de beschrijving van de positie van de leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs. Dit hoofdstuk sluit hierbij in paragraaf 5.2 aan met een analyse van de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. De
eerste keuze in het voortgezet onderwijs is voor de meeste leerlingen nog geen definitieve keuze. Het merendeel gaat naar een brugklas en daar hoeft pas na één, twee,
of soms zelfs pas na drie jaar een definitieve keuze voor een bepaald schooltype te
worden gemaakt.
Paragraaf 5.3 beschrijft vervolgens de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. De prestaties van de leerlingen uit de minderheden worden daarbij vergeleken
met die van autochtone leerlingen, de positie in het vijfde jaar na de start wordt beschreven en de gang van de leerlingen door het voortgezet onderwijs wordt geanalyseerd. Leerlingen die zonder doubleren het vbo of mavo hebben doorlopen kunnen aan het einde van het vierde jaar kiezen voor voortzetting van hun
onderwijsloopbaan in het beroepsonderwijs. De analyse van de positie van de
leerlingen in het vijfde jaar na de start geeft dus ook een eerste beeld van de
doorstroming van de leerlingen uit de minderheden naar het beroepsonderwijs.
In de Rapportage minderheden 1997 is het voortijdig schoolverlaten naar voren
gekomen als een van de centrale problemen in de schoolloopbanen van leerlingen
uit de minderheden. Het VOCL'93-bestand maakt een actuele beschrijving mogelijk
van het voortijdig schoolverlaten tot vijf jaar na de start van het voortgezet onderwijs. Paragraaf 5.4 behandelt de bevindingen. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op vertraging in de schoolloopbaan door doubleren. Leerlingen die het voortgezet onderwijs niet voortijdig verlaten sluiten dit af met het eindexamen. De resul-

160

taten die de leerlingen uit de minderheden hierbij behalen worden besproken in
paragraaf 5.5.
Het VOCL-bestand biedt zeer goede mogelijkheden het eerste deel van de vo-loopbanen van de leerlingen uit de minderheden te bestuderen, maar geeft geen compleet beeld. Wat er na de eerste vijf jaar gebeurt, onttrekt zich nog aan onze blik.
Daarom wordt de analyse van de longitudinale VOCL-gegevens aangevuld met
cross-sectionele analyses van de onderwijsposities van de jongeren in de leeftijd van
15-25 jaar. De gegevens komen uit de SPVA'98. Dit bestand is in hoofdstuk 3 van
deze rapportage gebruikt voor een analyse van het opleidingsniveau van de minderheden. De resultaten van de SPVA-analyses staan in paragraaf 5.6. Ze gaan onder
meer over het de deelname van jongeren uit minderheden aan het onderwijs, over
het opleidingsniveau van degenen die het onderwijs inmiddels hebben verlaten en
over de positie in het onderwijs van de jongeren die nog op school zitten. Het voortijdig schoolverlaten dat in paragraaf 5.4 wordt bezien op basis van longitudinale
gegevens wordt in paragraaf 5.6 nog een keer behandeld vanuit cross-sectionele
optiek.
De analyse van de positie van onderwijsdeelnemers in de SPVA'98 levert aanvullende gegevens over de deelname van leerlingen uit de minderheden aan het beroepsonderwijs en geeft ook enig zicht op de doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer informatie over dit laatste is verwerkt in paragraaf 5.7. De paragraaf
gaat nog wat dieper in op de SPVA-gegevens over deelname aan de hoogste
vormen van onderwijs. Voorts bevat paragraaf 5.7 een bewerking van gegevens uit
onderzoek waarin twee cohorten hbo/wo-deelnemers worden gevolgd. Het gaat om
leerlingen die in 1995 en 1997 zijn begonnen met hoger beroepsonderwijs of
wetenschappelijk onderwijs.
Voor de minderheden is niet alleen het initiële onderwijs van belang. De migratie
van personen uit de minderheden gaat onverminderd door. Deze migranten beheersen de Nederlandse taal niet en de opleidingen die ze hebben, sluiten veelal niet
goed aan op de opleidingseisen die hier worden gesteld. In de meeste gevallen zijn
het mensen die niet meer leerplichtig zijn en voor wie deelname aan het Nederlandse onderwijs niet vanzelfsprekend is. In hoofdstuk 3 is gebleken dat van de migranten die in de jaren zestig en zeventig zijn gekomen het merendeel grote moeite
heeft met de Nederlandse taal en vrijwel geen opleiding heeft genoten. Mede als gevolg daarvan is ervan hun integratie weinig terechtgekomen en zijn zij op de huidige arbeidsmarkt vrijwel kansloos. Om te voorkomen dat de migranten die zich nu
hier vestigen een vergelijkbare toekomst tegemoet gaan, bevordert de overheid dat
zij deelnemen aan inburgeringscursussen. De cursussen worden verzorgd door instellingen voor volwasseneneducatie. Paragraaf 5.8 geeft enige informatie over de
deelname van personen uit de minderheden aan dit type onderwijs.
Paragraaf 5.9 vat de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk nog een keer
samen.
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5.2 De schoolkeuze in het voortgezet onderwijs
5.2.1 Het eerste schooltype
In de loop van de tijd is de eerste keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs steeds meer een keuze geworden voor een combinatie van mogelijke eindtypen.
Pas na één of twee brugjaren wordt, afhankelijk van voorkeuren en prestaties, een
meer definitieve keuze gemaakt. Toch is voor het inzicht in de gang van leerlingen
uit de minderheden door het voortgezet onderwijs ook de eerste keus niet zonder
belang. Om de verdeling van de leerlingen over verschillende schooltypencombinaties enigszins overzichtelijk in beeld te brengen, zijn vijf typen onderscheiden: vbo,
mavo, brugklassen met mavo, brugklassen havo/vwo, en vwo (figuur 5.1).
Figuur 5.1 Eerste schooltype in het voortgezet onderwijs, naar geslacht en land van herkomstgroepering, 1993 (in
procenten)
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Zoals kon worden verwacht op grond van de eerder besproken gegevens over de
prestaties in het basisonderwijs en de adviezen, kiezen leerlingen uit de minderheden lagere schooltypen in het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen.
Vooral de aandelen van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in de twee hoogste
typen, brugklas havo/vwo en vwo zijn relatief klein. Bij de Surinaamse/Antilliaanse
leerlingen is de groep die voor deze typen kiest groter, maar toch nog kleiner dan
bij de autochtone leerlingen. Het zijn overigens niet de autochtone leerlingen die
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gemiddeld de hoogste keuzen maken, maar de leerlingen met ouders van gemengd
Nederlandse-allochtone herkomst. Zij kiezen meer voor de smalle brugklas met
havo en vwo en minder voor vbo en mavo. De brede brugklas met mavo, die ook
nog een keuze voor havo openlaat, is in alle herkomstgroeperingen het meest
populaire alternatief. Van de leerlingen uit de minderheden kiest bijna de helft dit
brugklastype.
Wat betreft de verschillen tussen jongens en meisjes is er een tweedeling tussen de
herkomstgroeperingen. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen kiezen de meisjes
iets lager, dat wil zeggen meer vbo, dan de jongens. Bij de overige herkomstgroeperingen is het omgekeerde het geval. Daar vallen de keuzen van de meisjes juist
hoger uit dan die van de jongens. Ze kiezen vaker havo en vwo en minder vaak vbo
dan de jongens.
5.2.2 Keuzedeterminanten
De keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs is slechts in beperkte mate
een vrije keuze. In de eerste plaats zijn er begrenzingen als gevolg van de schoolprestaties die de leerlingen in het basisonderwijs hebben geleverd. De prestaties
grenzen vooral in negatieve zin de keuzemogelijkheden af. Bij prestaties beneden
een bepaald niveau komen sommige schooltypen eenvoudigweg niet in aanmerking, maar de marges zijn tamelijk ruime. In de tweede plaats is er het advies van
de directeur van de basisschool. Ouders en leerlingen kunnen afwijken van het
advies en blijken dit ook in toenemende mate te doen (Mulder 1996). Dit neemt
echter niet weg dat het advies nog altijd een factor is in de keuze van het eerste
schooltype in het voortgezet onderwijs. Toch biedt ook het advies nog tamelijk
ruime marges, doordat in veel gevallen een gecombineerd advies wordt gegeven.
Een derde beperkende factor vormt wellicht het herkomstmilieu van de leerlingen.
In hoofdstuk 4 (§ 4.1) is uiteengezet dat een keuze voor een hoger schooltype door
een leerling uit een laag herkomstmilieu sociale kosten met zich meebrengt, omdat
men door zo'n keuze het herkomstmilieu en het daarmee verbonden sociale netwerk
verlaat. Deze sociale kosten kunnen voor deze leerlingen en hun ouders een remmende factor vormen bij de keuze van het schooltype. Met het vervagen van de
sociale-klassegrenzen is het overigens de vraag of dit ook nu nog veel gewicht in de
schaal legt.
In hoofdstuk 4 is gebleken dat de prestaties van leerlingen uit de minderheden in
het basisonderwijs lager zijn dan die van autochtone leerlingen. Ook zijn de adviezen die ze aan het einde van de basisschool krijgen lager. In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat het opleidingsniveau van volwassenen uit de minderheden lager is dan het
opleidingsniveau van autochtone volwassenen. Dit brengt met zich mee dat de
ouders van leerlingen uit de minderheden een veel lagere opleiding hebben dan de
ouders van autochtone leerlingen. Het ligt dus voor de hand dat de eerder vastgestelde verschillen in schoolkeuze zijn toe te schrijven aan deze factoren. Bij de analyse van de relatie tussen advies en prestaties is echter gebleken dat leerlingen uit
de minderheden hogere adviezen krijgen dan men op grond van hun prestaties zou
verwachten. Vervolgens is in het voorgaande opgemerkt dat het directe effect van
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het milieu of het opleidingsniveau van de ouders op de schoolkeuze wellicht is afgenomen. Er is dan ook aanleiding opnieuw de effecten van de opleiding van de
ouders, de prestaties en het advies op de verschillen in schoolkeuze tussen leerlingen uit de minderheden te analyseren. Dat is gedaan met multipele regressieanalyse.
Startpunt van de analyse vormt een regressievergelijking met het gekwantificeerde
niveau van de schoolkeuze als afhankelijke variabele en de herkomstgroepering en
het geslacht als onafhankelijke variabelen. Aan de vergelijking zijn vervolgens
stapsgewijs de effecten toegevoegd van de opleiding van de ouders, de schoolprestaties en de scores op een intelligentietest en ten slotte het advies. Tabel 5.1 geeft de
resultaten. De effecten van herkomst die in tabel 5.1 staan, geven het verschil in het
gemiddelde keuzeniveau weer van de leerlingen uit het desbetreffende herkomstland ten opzichte van de autochtone leerlingen. Het geslachtseffect representeert
het verschil tussen meisjes en jongens. De stapsgewijze procedure is gekozen om te
laten zien hoe de verschillen tussen de herkomstgroeperingen veranderen wanneer
rekening wordt gehouden met de factoren die voor de keuze van belang zijn.
Wat er gebeurt, vertoont enige gelijkenis met de resultaten van de analyse van het
advies die is besproken in hoofdstuk 4 (§ 4.5.2). Wanneer geen rekening wordt gehouden met de opleiding van de ouders, de prestaties en de andere keuzedeterminanten, is het gemiddelde keuzeniveau van de Turkse en Marokkaanse leerlingen
vanzelfsprekend lager dan dat van autochtone leerlingen. Dat valt af te leiden uit de
coëfficiënten in de eerste getallenkolom van tabel 5.1. De Surinaamse/Antilliaanse
leerlingen verschillen niet significant van de autochtone leerlingen en de keuzen
van de leerlingen uit de overige herkomstlanden en uit de gemengde groep zijn
hoger.
De herkomsteffecten in de tweede getallenkolom van tabel 5.1 zien er heel anders
uit dan die van de eerste kolom. De minnen zijn verdwenen. Dat is een gevolg van
het feit dat in de regressievergelijking nu ook effecten van de opleiding en het
beroepsniveau van de ouders zijn opgenomen. De cijfers in getallenkolom 2 zeggen
dat bij een gelijk opleidings- en beroepsniveau van de ouders Turkse leerlingen
hogere keuzen maken dan autochtone leerlingen en dat de keuzen van Marokkaanse leerlingen niet langer verschillen van die van autochtone leerlingen. Hierbij
moet overigens wel worden bedacht dat de verdeling van de ouders van Turkse en
Marokkaanse leerlingen over opleidings- en beroepsniveaus sterk afwijkt van die
van ouders van autochtone leerlingen. Van de ouders van de Turkse en Marokkaanse leerlingen heeft zo'n 80% tot 90% hooguit basisonderwijs voltooid. Bij de autochtone ouders is dit minder dan 20%.
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Tabel 5.1 Effecten van herkomst, geslacht, milieu, prestaties, intelligentie en advies op de keuze van het eerste
schooltype in het voortgezet onderwijs, 1993 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

startwaarde (intercept)

herkomst +
geslacht
2,6

land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname/Antillen
overige landen
gemengd (autochtoon-allochtoon)

%0,3
%0,6
%0,2
0,2
0,2

0,4
0,1
0,1
0,5
0,1

0,4
0,3
0,4
0,4
0,1

0,2
0,1
0,2
0,2
0,06

0,02
0,01
0,02
0,03
0,01

0,2

0,2

0,1

0,06

0,02

0,3
0,1

0,1
0,04

0,03
0,01

0,03
0,03

0,3
0,3
0,2
0,04
0

0,05
0,05
0,03
0
0

0,04
0,04
0,03
0
0

0,7

0,70

geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes
sociaal milieu
opleiding ouders
beroepsniveau ouders

+ milieu
1,5

prestaties/intelligentie
CITO-taal
CITO-rekenen
CITO-informatieverwerking
figuren ordenen
figuren uitsluiten

+ prestaties/
intelligentie
%0,2

advies
R2*100
1,1
gecursiveerd effecten zijn niet-significant (p > 0.01)

15,7

41,7

+ advies

bèta

0,4

62,7

Bron: CBS (VOCL'93)

De zeer laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders zijn eigenlijk niet goed
vergelijkbaar met de zeer laagopgeleide autochtone ouders. Het lage
opleidingsniveau van de eerste groep heeft onder meer te maken met het peil van
het onderwijs en het ontbreken van voorzieningen in het herkomstland. Eerder is al
opgemerkt dat bij deze groep een ruime reserve aan verborgen talenten kan worden
verwacht. De zeer laagopgeleide autochtone ouders moeten daarentegen worden
gerekend tot de achterblijvers in een al vele decennia aanhoudend proces van
opwaartse intergenerationele onderwijsmobiliteit (Ganzenboom en De Graaf 1989).
Als gevolg van het één en het ander is de differentiatie in schoolkeuzen van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen met laagopgeleide ouders veel groter dan die
van autochtone leerlingen met dergelijke ouders en zodoende is hun gemiddelde
schoolkeuze bij controle voor het ouderlijke opleidingsniveau ook hoger.
Wanneer na de milieukenmerken ook nog de prestaties in de regressievergelijking
worden opgenomen, wordt het verschil in schoolkeuzen tussen de leerlingen uit de
minderheden en de autochtone leerlingen nog groter. Dan zijn ook de schoolkeuzen
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van de Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen significant hoger dan
die van de autochtone leerlingen. De verklaring hiervan moet worden gezocht in de
bevindingen over de handelwijze van directeuren van basisscholen bij het geven
van adviezen aan leerlingen uit de minderheden. In paragraaf 4.5.3 is gebleken dat
leerlingen uit de minderheden bij gelijke prestaties hogere adviezen krijgen dan
autochtone leerlingen. Omdat ouders geneigd zijn eerder hoger dan lager te kiezen
dan het advies aangeeft, werkt dit door in de keuzen.
De overadvisering van de leerlingen uit de minderheden leidt er in de analyse toe
dat na toevoeging van het advies aan de regressievergelijking de verschillen in
keuze tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen weer iets
afnemen.
5.2.3 Prestatieachterstand bij de start van het voortgezet onderwijs
Als leerlingen uit de minderheden kiezen voor in verhouding tot hun prestaties
hoge schooltypen, dan kan het niet anders of hun prestaties binnen die schooltypen
zijn lager dan die van de autochtone leerlingen. In figuur 5.2 is te zien dat dit
inderdaad het geval is.
Figuur 5.2 Prestaties in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, 1993 (gemiddelden in standaard-vijf scores,
CITO-totaal)
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In alle schooltypen lager dan vwo zijn de aanvangsprestaties van de leerlingen uit
de minderheden lager dan die van de autochtone leerlingen. In de meeste gevallen
zijn de verschillen aanzienlijk. Zo is de achterstand van de Marokkaanse leerlingen
in de brugklas mavo/havo een standaardafwijking. Ook het gemiddelde van de
Turkse leerlingen in het havo/vwo is een standaardafwijking lager dan het
gemiddelde van de autochtone leerlingen in dit schooltype.
Dat de leerlingen uit de minderheden in het vbo ruim een halve standaardafwijking
lager scoren dan de autochtone leerlingen kan moeilijk anders, omdat zij aan het
einde van het basisonderwijs nu eenmaal een aanzienlijke prestatieachterstand
hebben. De achterstand in de schooltypen daarboven is echter een gevolg van
keuzen die in het algemeen hoger zijn dan de prestaties rechtvaardigen. Het gevolg
is dat de leerlingen uit de minderheden in vbo, mavo en havo van meet af aan tot
de zwakste leerlingen van hun klas behoren. Het kan bijna niet anders of dit moet
negatieve gevolgen hebben voor het leerplezier en de motivatie van deze leerlingen.
Of het hun schoolloopbanen ook werkelijk negatief beïnvloedt, zal moeten blijken
uit de gegevens over het vervolg van hun gang door het voortgezet onderwijs, die in
het vervolg van deze paragraaf worden gepresenteerd.
5.2.4 Situatie na twee jaar: de definitieve keuze
Leerlingen houden bij hun eerste keuze in het voortgezet onderwijs liefst nog zo
veel mogelijk opties open. Dit valt af te leiden uit het gegeven dat het merendeel
van hen voor een brugklas kiest en uit de grote populariteit van de brede brugklas.
De brugperiode duurt in veel gevallen twee jaar, zodat pas aan het einde van het
tweede jaar een definitieve keuze hoeft te worden gemaakt. In het begin van het
derde jaar zitten bijna alle leerlingen die geen vertraging hebben opgelopen in een
enkelvoudig schooltype. Dit schooltype kan worden beschouwd als de definitieve
keuze. Hoe die bij leerlingen uit de minderheden uitpakt is te zien in figuur 5.3.
Globaal beschouwd vertonen de definitieve keuzen van de leerlingen een patroon
dat vergelijkbaar is met dat van de eerste keuzen. Wel komen de verschillen tussen
de herkomstgroeperingen bij de definitieve keuze geprononceerder naar voren. De
bij leerlingen uit de minderheden zeer populaire keuze voor een brede brugklas
blijkt in de meeste gevallen een vervolg te krijgen in het vbo of mavo. Van de
Turkse leerlingen zit in het derde jaar na de start meer dan 80% op één van deze
twee schooltypen en bij de Marokkaanse leerlingen is dit zelfs meer dan 90%.
Daarbij is het aandeel vbo'ers in deze herkomstgroeperingen beduidend groter dan
het aandeel mavo-leerlingen. De aandelen havo- en vwo-keuzen zijn bij de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen beduidend groter dan bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Wat hun definitieve schoolkeuzen betreft vormen zij een middengroep tussen de Turkse en Marokkaanse leerlingen enerzijds en leerlingen uit de
overige herkomstgroeperingen anderzijds. De relatief hoge keuzen van de leerlingen met naar herkomst gemengde ouders die zich bij de eerste keuze al aftekende, is bij de definitieve keuze nog wat duidelijker geworden. Vooral het aandeel
vwo'ers is bij hen hoog.
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Figuur 5.3 Definitieve keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs, naar geslacht en land van
herkomstgroepering, 1995 (in procenten)
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Ook bij de definitieve schoolkeuze zijn er verschillen tussen jongens en meisjes,
maar in vergelijking met de eerste keuze hebben zich hierin zekere verschuivingen
voorgedaan. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen is de achterstand die de
meisjes bij de eerste keuze hadden iets afgenomen. Bij de overige groeperingen is
de voorsprong van de meisjes juist groter geworden. Dit komt vooral tot uitdrukking in het grotere aandeel vwo-keuzen bij de meisjes.
In figuur 5.3 zijn ook de aandelen leerlingen opgenomen die het onderwijs hebben
verlaten. In dit vroege stadium kunnen deze leerlingen nog geen diploma hebben
behaald en zij moeten dan ook worden beschouwd als zeer voortijdig schoolverlaters. Hun aandeel is in de minderheidsgroeperingen in de meeste gevallen veel
hoger dan onder de autochtone leerlingen. Vooral de Surinaamse/Antilliaanse
jongens springen er met bijna 14% voortijdig schoolverlaters uit.
De factoren die van belang zijn voor de eerste keuze verklaren ook een aanzienlijk
deel van de verschillen in de definitieve keuze (zie tabel 5.2). In de analyse hebben
de leerlingen die vóór de definitieve keuze het onderwijs hebben verlaten, de score
'0' gekregen bij de kwantificatie van de definitieve keuze.
De prestaties bij de start, sociaal-milieukenmerken en het advies beschrijven samen
meer dan twee derde van de verschillen in de definitieve schoolkeuzen. Dat is nog
iets meer dan bij de eerste keuze. Ook bij de definitieve keuze komen leerlingen uit
de minderheden in vergelijking met autochtone leerlingen hoger uit dan men op
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grond van hun prestaties en het opleidings- en beroepsniveau van hun ouders zou
verwachten. De overadvisering werkt ook door op de positie in het derde leerjaar.

Tabel 5.2 Effecten van herkomst, geslacht, milieu, prestaties, intelligentie en advies op de definitieve keuze van een
schooltype in het voortgezet onderwijs, 1995

startwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering (ref.cat.
= NL)
Turkije
Marokko
Suriname/Antillen
overige landen
gemengd (autochtoonallochtoon)
geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes

herkomst +
geslacht
3,1

+ milieu
1,8

+ prestaties,
intelligentie
%0,1

+ advies

bèta

0,4

%0,5
%0,6
%0,3
0,1

0,3
0,2
0,02
0,5

0,4
0,4
0,3
0,4

0,2
0,2
0,1
0,2

0,02
0,02
0,01
0,03

0,2

0,1

0,07

0,02

0,05

0,2

0,2

0,2

0,1

0,05

0,4
0,1

0,2
0,04

0,1
0,02

0,06
0,04

0,3
0,3
0,3
0,.03
0

0,1
0,1
0,1
0
0

0,09
0,09
0,09
0
0

0,6

0,59

sociaal milieu
opleiding ouders
beroepsniveau ouders
prestaties/intelligentie
CITO-taal
CITO-rekenen
CITO-informatieverwerking
figuren ordenen
figuren uitsluiten
advies
R2*100
1,7
gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p < 0,01)

20,2

52,7

67,7

Bron: CBS (VOCL'93)

Men zou wellicht verwachten dat de relatief hoge adviezen en de daarmee gepaard
gaande eerste keuzen van de leerlingen uit de minderheden in hun verdere loopbaan leiden tot een terugval. Dat blijkt echter in het derde leerjaar nog geenszins
het geval. Ook na twee jaar voortgezet onderwijs is de positie van de leerlingen uit
de minderheden bij gelijke aanvangsprestaties gunstiger dan de positie van autochtone leerlingen.
5.2.5 Conclusie
In hoofdstuk 4 is gebleken dat leerlingen uit de minderheden aan het einde van het
basisonderwijs een prestatieachterstand op autochtone leerlingen hebben van
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gemiddeld zo'n twee leerjaren. Als gevolg daarvan stromen zij door naar lagere
schooltypen in het voortgezet onderwijs. Dat neemt echter niet weg dat de keuze
van het eerste schooltype hoger is dan op grond van hun prestaties aan het einde
van het basisonderwijs kan worden verwacht. De belangrijkste factor die dit
bewerkstelligt zijn de in verhouding tot hun prestaties hoge adviezen die de
leerlingen uit de minderheden aan het einde van het basisonderwijs krijgen. In
samenhang met hun relatief hoge keuzen zijn prestaties van de leerlingen uit de
minderheden in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs in alle schooltypen
lager dan vwo, beduidend lager dan de prestaties van autochtone leerlingen.
In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs zit een groot deel van de
leerlingen in een brugklas. In het derde jaar hebben zij vrijwel allen een definitieve
keuze voor een bepaald schooltype gemaakt. Bij de definitieve keuze wordt de hoge
aanvankelijke keuze van de Turkse en Marokkaanse leerlingen enigszins
gecorrigeerd. Bijna 90% van hen komt uit op vbo of mavo tegen iets meer dan 60%
van de autochtone leerlingen.
De correctie van de aanvankelijke schoolkeuze is van beperkte aard. Ook de meer
definitieve keuze van de leerlingen uit de minderheden is hoger dan men op grond
van de prestaties aan het einde van het basisonderwijs zou verwachten.
5.3 Prestaties en loopbanen in het voortgezet onderwijs
5.3.1 Prestaties in het derde jaar
Al in de eerste twee jaar van hun loopbaan in het voortgezet onderwijs verlaten
substantiële aandelen leerlingen uit de minderheden het voortgezet onderwijs, maar
gerekend naar het niveau van het gekozen schooltype staan zij er in het begin van
het derde jaar na de start niet slecht voor. Maar hoe gaat het met hun prestaties?
Hebben ze binnen de schooltypen van hun keuze hun aanvankelijk
prestatieachterstand inmiddels ingelopen of bevinden ze zich nog steeds aan de
onderkant van de prestatieverdeling?
In het VOCL-onderzoek zijn in het derde jaar bij de leerlingen toetsen afgenomen
die hun kennis en vaardigheden in wiskunde, taal en algemene vakken meten. De
gebruikte toetsen zijn ontworpen om de effecten van de basisvorming te meten.
Helaas is, wellicht mede in verband met het laatste aspect, de medewerking van de
scholen aan de afname van de toetsen in het derde jaar niet erg groot geweest. Als
gevolg daarvan zijn ervan de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen die hier
worden onderscheiden alleen over het vbo en mavo gegevens beschikbaar van
acceptabele aantallen leerlingen (zie figuur 5.4).
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Figuur 5.4 Toetsprestaties in het derde jaar na de start in het voorgezet onderwijs, naar land van
herkomstgroepering (gemiddeld aantal goed gemaakte toetsopgaven)
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Eén van de redenen om aan leerlingen uit de minderheden bij minder goede
prestaties relatief hoge adviezen te geven is de verwachting van leerkrachten dat
het ontwikkelingspotentieel van deze leerlingen groot is. Docenten menen dat de
minder goede prestaties van de leerlingen voor een deel het gevolg zijn van
taalachterstand. Bij een vergroting de taalvaardigheid zouden de prestaties van
deze leerlingen hoger kunnen zijn dan zij aan het einde van de basisschool kunnen
laten zien. Uit de gegevens die in figuur 5.4 zijn afgebeeld blijkt echter dat ervan
een inhalen van achterstand na ruim twee jaar voortgezet onderwijs hoegenaamd
geen sprake is.
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In het derde jaar van het voortgezet onderwijs heeft de selectie van leerlingen zijn
beslag gekregen. De verdeling van leerlingen over schooltypen is voor het grootste
deel een verdeling naar leervaardigheden en binnen de afzonderlijke schooltypen
zijn de verschillen tussen leerlingen kleiner dan over alle schooltypen samen. Toch
blijken ook hier, in ieder geval in het vbo en het mavo, de prestaties van de
leerlingen uit de minderheden veel lager dan de prestaties van de autochtone
leerlingen. Niettemin is er in vergelijking met het basisonderwijs wel iets
veranderd. In het basisonderwijs was de achterstand van de leerlingen uit de
minderheden in taalvaardigheid veel groter dan de achterstand in rekenen. Dit
verschil is in het voortgezet onderwijs verdwenen. Eerder lijkt het erop dat juist in
de vakken waarin leerlingen het in de eerste plaats moeten hebben van wat zij op
school leren, de leerlingen uit de minderheden, gemeten in standaardafwijkingen,
het meest achterblijven bij autochtone leerlingen. Op wiskunde zijn de scores van
de leerlingen uit de minderheden zowel in het vbo als in het mavo gemiddeld
ongeveer een halve standaardafwijking lager dan de scores van de autochtone
leerlingen. Op de algemene vakken zijn de verschillen nog iets groter. Op taal is
alleen de achterstand van de Turkse leerlingen vergelijkbaar groot. Een opvallend
detail vormen de relatief zwakke wiskundeprestaties van de
Surinaamse/Antilliaanse leerlingen. Zij vormen zowel in het vbo als in het mavo de
groepering met de slechtste wiskundeprestaties.
5.3.2 Positie in het vijfde jaar na de start
In het vijfde jaar na de start neemt het beeld van de schoolloopbanen van leerlingen
in het voortgezet onderwijs vastere vorm aan. De leerlingen die zonder vertraging
het vbo of mavo hebben doorlopen, hebben deze schooltypen dan verlaten. Ze zijn
doorgestroomd naar mbo of havo of nemen niet langer deel aan het volledig
dagonderwijs. Van deze laatste categorie is een deel een opleiding in het
leerlingwezen gaan volgen. Figuur 5.5 geeft de positie van de verschillende
leerlingengroeperingen in het vijfde jaar weer.
De verschillen tussen de herkomstgroeperingen bij de keuze van het eerste
schooltype in het voortgezet onderwijs, die zich vervolgens nog scherper
aftekenden bij de definitieve keuze in het derde jaar, werken vanzelfsprekend door
in de positie in het vijfde jaar na de start. Van de leerlingen uit de minderheden
bevindt zich in het vijfde jaar een veel kleiner deel in havo of vwo dan van de
leerlingen uit de overige herkomstgroeperingen. Vooral het aandeel van de
Marokkaanse leerlingen in deze schooltypen is met minder dan 10% gering. Turkse
leerlingen zijn duidelijk beter vertegenwoordigd op de hoogste niveaus van het
voortgezet onderwijs. De Surinaamse/Antilliaanse leerlingen nemen in het vijfde
jaar na de start wat betreft hun deelname aan havo/vwo een tussenpositie in, maar
tegelijkertijd staan de jongens onder hen bovenaan bij het voortijdig verlaten van
het onderwijs.
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Figuur 5.5 Onderwijspositie in het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar land van
herkomstgroepering en geslacht, 1997 (in procenten)
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De deelname aan hogere vormen van voortgezet onderwijs van Turkse en
Marokkaanse leerlingen blijft nog achter, maar hun doorstroming naar het mbo is
groot. De deelname aan het leerlingwezen is veel kleiner, maar is nauwelijks
geringer dan die van de autochtone leerlingen. Dit is opmerkelijk, omdat tot voor
kort de populariteit van het leerlingwezen bij jongeren uit de minderheden veel
kleiner was dan bij autochtone jongeren.
De verschillen tussen jongens en meisjes zijn in het vijfde jaar verder geëvolueerd.
Bij de bespreking van de definitieve keuze voor een schooltype is vastgesteld dat de
aanvankelijke achterstand van de Turkse en Marokkaanse meisjes ten opzichte van
de jongens na twee jaar voortgezet onderwijs kleiner was dan bij het begin. In het
vijfde jaar lijkt het pleit definitief beslecht ten gunste van de meisjes. Het aandeel
van hen dat in het vijfde jaar in het mbo, havo of vwo zit, is beduidend groter dan
bij de jongens. Bij de overige groeperingen handhaven de meisjes de voorsprong
die ze in het derde jaar al hadden.
5.3.3 Loopbanen sinds de start in het voortgezet onderwijs
De gegevens over de positie in het vijfde leerjaar die hiervoor zijn besproken, geven
een globaal beeld van de vorderingen die de leerlingen sinds 1993 hebben gemaakt.
Het beeld is globaal, omdat alleen wordt gekeken naar het schooltype waarin de
leerlingen zich bevinden. Bovendien bevat het alleen het eindresultaat. De
173

dynamiek van de loopbaanontwikkeling blijft daarmee buiten zicht. Teneinde een
overzicht te krijgen van het loopbaanverloop in de eerste vijf jaar na de start in het
voortgezet onderwijs, zijn twee invalshoeken gekozen. In de eerste plaats is
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om positie van de leerlingen in termen van
schooltype en leerjaar te kwantificeren met behulp van de zogeheten leerjarenladder. De leerjarenladder is gebaseerd op de afstand die leerlingen moeten
afleggen om vanuit een bepaald leerjaar in enig schooltype het hoogste leerjaar van
het hoogste schooltype in het voortgezet onderwijs, vwo-6, te bereiken. Leerlingen
uit het VOCL-cohort die in het eerste cohortjaar in het eerste leerjaar van het
vso/ivbo zaten krijgen daarvoor op leerjarenladder de score 1. Het eerste leerjaar
van het vwo is goed voor 6 punten op de leerjarenladder. Elk hoger leerjaar in
hetzelfde schooltype krijgt er op de ladder een punt bij. Het leerlingwezen/kmbo
sluit in de puntentelling aan op het vierde jaar vso/ivbo, het mbo op het vbo en het
hbo sluit in punten aan op het havo. Voor brugjaren is het gemiddelde genomen
van de punten van de schooltypen waartoe zij de brug vormen. Leerlingen die het
onderwijs verlaten houden de score van het laatste schooljaar.
De leerjarenladder maakt het mogelijk om voor elk cohortjaar de gemiddelde
positie van de leerlingen uit de verschillende herkomstgroeperingen te berekenen.
De ontwikkeling van de schoolloopbanen per herkomstgroepering kan daarmee in
een eenvoudige grafiek worden weergegeven (figuur 5.6).
Figuur 5.6 Gemiddelde onderwijspositie per jaar en verschil in gemiddelde positie tussen leerlingen uit de
minderheden en autochtone leerlingen, naar land van herkomstgroepering, 1993-1997
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Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de onderlinge verhoudingen tussen de
herkomstgroeperingen elk jaar hetzelfde blijven. In elk jaar hebben de
Marokkaanse leerlingen de laagste gemiddelde score op de leerjarenladder en de
autochtone leerlingen de hoogste. Ook de rangposities van de Turkse en
Surinaamse/Antilliaanse leerlingen zijn elk jaar hetzelfde. Bij nadere inspectie van
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figuur 5.6 blijken er echter toch verschillen tussen de (leer)jaren. De verschillen
tussen de Marokkaanse en Turkse leerlingen enerzijds en de autochtone leerlingen
anderzijds zijn namelijk in het eerste jaar kleiner dan in de latere jaren. In de
rechtergrafiek van figuur 5.6 is dit in beeld gebracht. Uit de figuur kan worden
afgeleid dat het verschil bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen vooral in de
eerste twee jaar snel groter wordt, daarna is de toename veel geringer. Bij de
beschouwing van de grafiek met de verschillen moet overigens wel worden bedacht
dat de standaardafwijkingen van de verdelingen van de leerjaarladderscores groter
worden met het vorderen van de loopbaan van de leerlingen. In termen van de
scoreverdeling heeft eenzelfde absoluut verschil in 1993 een grotere betekenis dan
in 1995. Als hiermee rekening wordt gehouden, is er vooral in de eerste twee jaar
na de start sprake van een verder achterop raken van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen.
Het groter worden van het verschil in de eerste twee jaar is een gevolg van de
lagere doorstroming van de Turkse en Marokkaanse leerlingen uit de minderheden
na de brugperiode. Bij de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen doet dit zich
nauwelijks voor. Bij hen is na het eerste brugjaar het verschil ten opzichte van de
autochtone leerlingen slechts een fractie groter dan bij aanvang. Dit blijft zo tot het
derde jaar. Daarna wordt het verschil iets groter om vervolgens weer terug te vallen
tot het niveau van het derde jaar. Rekening houdend met de groter wordende
standaardafwijkingen van de ladderscores in de latere jaren, verschilt de
ontwikkeling van de schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs van de
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen vrijwel niet van die van autochtone
leerlingen.
Bij de analyses van de eerste en de definitieve keuzen in het voortgezet onderwijs is
naar voren gekomen dat Turkse en Marokkaanse leerlingen lagere keuzen maken
dan autochtone leerlingen. Ze kiezen echter hoger dan men op grond van het
opleidingsniveau van hun ouders en op grond van hun prestaties zou verwachten.
De hogere keuzen bij gelijke prestaties zijn het gevolg van de relatief hoge adviezen
die leerlingen uit de minderheden aan het einde van het basisonderwijs krijgen. Bij
de analyse van de prestaties in het voortgezet onderwijs is duidelijk geworden dat
de leerlingen uit de minderheden in ieder geval in het vbo en mavo beduidend
slechter presteren dan autochtone leerlingen.
De combinatie van relatief hoge keuzen en zwakke prestaties zou een negatief
effect kunnen hebben op de verdere onderwijsloopbanen van de leerlingen uit de
minderheden. Uit de tot dusver besproken gegevens krijgt men echter de indruk dat
dit hoegenaamd niet het geval is. Na de definitieve keuze van een schooltype is het
scoreverschil op de leerjarenladder weliswaar hoger dan bij de eerste keuze, maar
ook de definitieve keuze is hoger dan verwacht op grond van aanvangsprestaties en
opleiding van de ouders. In het vierde en vijfde jaar verandert er weinig meer in de
onderlinge verhoudingen tussen de herkomstgroeperingen op de leerjarenladder.
Het ziet er dus naar uit dat ook in het vijfde jaar de relatief hoge keuzen van de
leerlingen uit minderheden eerder positief dan negatief uitpakken. Nadere analyse
van de ladderscore in 1995 bevestigt dit (tabel 5.3).
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Tabel 5.3 Effecten van relevante variabelen op de leerjarenladderscore in het vijfde jaar na de start in het voortgezet
onderwijs, 1997 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)
herkomst

+ prestaties,
intelligentie
4,62

+ advies

6,57

+ geslacht,
milieu
6,04

0,44
0,96
2,30
2,97

0,34
0,83
2,07
2,60

%0,07
0,38
1,17
1,53

%0,36
%0,08
0,35
0,60

0,03
0,13
0,38
0,22

%0,21
%0,24
%0,06
0,05
0,07

0,15
0,13
0,07
0,24
0,05

0,36
0,42
0,30
0,34
0,05

0,33
0,37
0,26
0,32
0,05

0,04
0,03
0,03
0,04
0,01

geslacht (ref.cat. = jongens)
meisjes

0,22

0,27

0,24

0,1

sociaal milieu
opleiding ouders
beroepsniveau ouders

0,17
0,03

0,12
0,03

0,09
0,02

0,1
0,05

0,18
0,20
0,23
0,03
0

0,12
0,13
0,17
0,02
0

0,13
0,15
0,16
0,03
0

0,48

0,06

startwaarde (intercept)
eerste keuze (ref.cat. = vbo)
mavo
brugklas mavo
brugklas havo
vwo
land van herkomstgroepering (ref.cat. = NL)
Turkije
Marokko
Suriname/Antillen
overige landen
gemengd (aut-allocht)

prestaties/intelligentie
CITO-taal
CITO-rekenen
CITO-informatieverwerking
figuren ordenen
figuren uitsluiten
advies
R2*100
gecursiveerde effecten zijn niet significant (p > 0,01)

46,7

49,5

58,5

4,68

62,7

Bron: CBS (VOCL'93) SCP-bewerking

Uit de analyse blijkt dat bij een gelijke keuze van het eerste schooltype de Turkse
en Marokkaanse leerlingen in het vijfde jaar lager uitkomen op de leerjarenladder
dan de autochtone leerlingen. Dit vormt een bevestiging van de eerder gedane
constatering naar aanleiding van figuur 5.6. Daar werd vastgesteld dat Turkse en
Marokkaanse leerlingen na de brugperiode lager doorstromen dan autochtone
leerlingen. De positie van de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen verschilt niet
significant van die van de autochtone leerlingen en ook dit is in overeenstemming
met figuur 5.6. Ook in het vijfde leerjaar is echter bij controle voor de aanvangsprestaties de positie van de leerlingen uit de minderheden en ook van de leerlingen
uit de overige landen gunstiger dan de positie van de autochtone leerlingen. Daar
verandert weinig in bij controle voor het advies. De relatief hoge adviezen voor de
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bèta

leerlingen uit de minderheden en de in verhouding tot hun prestaties hoge doorstroming hebben na vier jaar voortgezet onderwijs dus niet geleid tot een terugval.
5.3.4 Conclusie
Als gevolg van de relatief hoge adviezen die de leerlingen uit de minderheden aan
het einde van het basisonderwijs krijgen beginnen zij in het voortgezet onderwijs in
vrijwel alle schooltypen met een prestatieachterstand. In deze paragraaf is vastgesteld dat ook in het derde jaar van het voortgezet onderwijs de prestaties van de
leerlingen uit de minderheden, in ieder geval in het vbo en mavo, aanzienlijk
slechter dan de prestaties van autochtone leerlingen.
Voor het vervolg van hun schoolloopbanen lijkt dit in eerste instantie echter
nauwelijks gevolgen te hebben. De achterstand in het vijfde jaar na de start in het
voortgezet onderwijs is vrijwel gelijk aan de achterstand in het derde jaar.
Globaal beschouwd lijken de relatief hoge adviezen de leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs vooral voordelen te bieden. Dat zij als gevolg van
de (te) hoge adviezen binnen de schooltypen waar zij op terechtkomen steeds tot de
zwakste leerlingen behoren, staat hun schoolloopbaanontwikkeling nauwelijks in
de weg. De doorstroming naar het mbo ligt op een hoog niveau en de deelname aan
het leerlingwezen die in het verleden altijd zeer gering was, doet niet langer onder
voor de deelname van de autochtone leerlingen.
5.4 Drop-out en vertraging
In het voorgaande is het verder achteropraken in het voortgezet onderwijs van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen toegeschreven aan hun lagere keuzen na de
brugperiode. Figuur 5.6 suggereert echter ook daarna nog een licht toenemend
verschil in de loopbaanontwikkeling van deze leerlingen in vergelijking met de
autochtone leerlingen. Dat ook na de brugperiode schoolloopbaanontwikkeling van
de leerlingen uit de minderheden nog enigszins achterblijft, kan te maken hebben
met het veelvuldiger voortijdig verlaten van het onderwijs. Ook doubleren heeft een
negatief effect op de score op de leerjarenladder. Bij de bespreking van de definitieve keuze en de positie in het vijfde jaar is al gebleken dat onder leerlingen uit de
minderheden en meer in het bijzonder onder de Surinaamse jongens het voortijdig
schoolverlaten veel vaker voorkomt dan onder autochtone leerlingen. Meer informatie over deze aspecten van de schoolloopbanen van leerlingen uit de vier grootste
minderheidsgroeperingen geeft figuur 5.7.
Van de autochtone leerlingen verlaat in de eerste vijf jaar na de start van de
loopbaan iets meer dan 4% het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. In
absolute aantallen gaat het om zo'n 6.500 leerlingen. Bij de leerlingen uit de
minderheden zijn de totale aandelen voortijdig schoolverlaters tussen de drie en
vier keer zo groot. Voortijdig schoolverlaten komt het meest voor bij Surinaamse/
Antilliaanse leerlingen en iets minder bij Turkse en Marokkaanse leerlingen.
Volgens de cijfers over voortijdig schoolverlaten die in figuur 5.7 staan, komt het
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voortijdig verlaten van het onderwijs in het cohort 1993 onder de grootste
minderheidsgroeperingen het minst voor bij de Marokkaanse leerlingen. Dat wijkt
af van andere bronnen, waar Marokkaanse jongeren juist zijn oververtegenwoordigd onder de voortijdig onderwijsverlaters (Tesser en Veenman 1997; De Wit
en Dekkers 1996). De hier gepresenteerde gegevens zijn van recenter datum en het
ziet ernaar uit dat er zich verschuivingen hebben voorgedaan ten voordele van de
Marokkaanse leerlingen en ten nadele van de Turkse en de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen.
Figuur 5.7 Voortijdig schoolverlaten en vertraging in de schoolloopbaan, naar land van herkomstgroepering, 19941997 (in procenten)
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Het voortijdig verlaten van het onderwijs in de eerste drie jaar van het voortgezet
onderwijs is bij autochtone leerlingen zeldzaam. Pas bij de overgang van het vierde
naar het vijfde jaar, wanneer de leerlingen niet meer leerplichtig zijn, wordt het
aantal voortijdig schoolverlaters bij de autochtone leerlingen substantieel. Ook bij
de minderheden is het aandeel voortijdige verlaters van het onderwijs op dat punt
in de schoolloopbaan in de meeste gevallen het grootst, maar bij hen komt het ook
in de eraan voorafgaande jaren voor. Opvallend veel voortijdige schoolverlaters zijn
er onder de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen in het derde jaar. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de jongens en onder hen weer het meest door de Antillianen. Van
de Turkse leerlingen heeft in de eerste drie jaar na de start 7,5% het onderwijs
zonder diploma verlaten. Bij de Marokkaanse leerlingen is dit 6% en bij de
Surinaamse/Antilliaanse leerlingen meer dan 10%.
Voortijdig schoolverlaten komt het meest voor in het vbo. Uit een nadere analyse
van het voortijdig schoolverlaten blijkt dat dit ook bij de leerlingen uit de
minderheden het geval is (figuur 5.8). De percentages schoolverlaters onder de
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen zijn het hoogst bij
leerlingen die het voortgezet onderwijs zijn begonnen in het vbo. Ook een start
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vanuit een brede brugklas met mavo loopt relatief vaak uit op het voortijdig
verlaten van de school, vooral bij Turkse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen.
Figuur 5.8 Voortijdig schoolverlaten naar land van herkomstgroepering en aanvangstype in het voortgezet onderwijs,
1997 (in procenten)
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Niet alleen komt het voortijdig verlaten van het onderwijs bij leerlingen uit de
minderheden meer voor dan bij autochtone leerlingen, zij lopen ook vaker
vertraging in hun schoolloopbanen op (figuur 5.7). De verschillen zijn hier echter
veel kleiner. Ook onder de autochtone leerlingen is het aantal dat na vier jaar
voortgezet onderwijs vertraging heeft opgelopen aanzienlijk. In het vijfde jaar na de
start is meer dan een kwart van de autochtone leerlingen ten minste een leerjaar
achteropgeraakt. Het is opmerkelijk dat de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen, die
bij het voortijdig verlaten van het onderwijs de koppositie innemen, het wat betreft
de vertraging in de schoolloopbaan niet slechter doen dan de autochtone leerlingen.
Bij de Marokkaanse en meer nog bij de Turkse leerlingen zijn de percentages
vertraagden groter, maar ook bij hen is het verschil met de autochtone leerlingen
niet meer dan hooguit 5 procentpunten.
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Determinanten van voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaten wordt doorgaans toegeschreven aan een combinatie van
zwakke schoolprestaties, geringe motivatie, problemen thuis en de aantrekkingskracht van buitenschoolse alternatieven. In het VOCL-bestand is alleen informatie
beschikbaar over de prestaties van leerlingen. Verder zijn er gegevens over het
sociale milieu van de leerlingen en over het advies dat zij aan het einde van het
basisonderwijs hebben gekregen. Hier is vooral de vraag naar het mogelijke effect
van de prestaties interessant. In het voorgaande is duidelijk geworden dat de
relatief lage prestaties in het voortgezet onderwijs van de leerlingen uit de minderheden nauwelijks gevolgen voor hun schoolloopbanen hebben. Dat sluit de
mogelijkheid niet uit dat er wel verband is met de hoge mate van voortijdig
schoolverlaten. Om dit te onderzoeken is de kans geschat op het voortijdig verlaten
van de school op basis van een aantal relevante factoren: het eerst gekozen
schooltype, herkomst, geslacht, sociaal-milieukenmerken, prestaties en het advies.
Tabel 5.4 geeft de resultaten in de vorm van odds ratios.

Tabel 5.4 Effecten van herkomst en andere kenmerken op de kans dat een leerling de school voortijdig verlaat (odds
ratios)
herk + geslacht

alle
variabelen

herkomst (NL = ref.cat.)
Turkije
Marokko
Suriname/Antillen
overig
gemengd

3,30
1,38
2,83
1,17
1,55

1,25
0,41
1,38
0,70
1,65

geslacht (meisjes = ref.cat.
meisjes

1,35

1,32

1e-keus (vbo = ref.cat.)
mavo
bkmavo
bkhavo
vwo

0,97
0,94
1,29
0,96

opleiding ouders (lbo/mavo = ref.cat.)
bao
havo/vwo/mbo
hbo
wo

1,43
0,80
0,87
0,54

-2 log likelihood
5018,3
gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p > 0,01)
Bron: CBS (VOCL'93) SCP-bewerking
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alle
variabelen
soc.milieu (arbeider = ref.cat.)
overig
zelfst. z. personeel
zelfst. m. personeel
lager employé
middelb. empl.
hoger empl.

1,52
0,94
0,87
1,05
0,79
0,84

prestaties 1e jr.
taal
rekenen
informatie

0,84
0,86
0,80

advies (vbo = ref.cat.)
mavo
havo
vwo

0,83
0,65
0,57

4569,2

De analyse begint met een schatting van de kansverhoudingen op het voortijdig
verlaten van het onderwijs voor leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen ten opzichte van autochtone leerlingen. Daarbij is alleen gecontroleerd voor
geslachtsverschillen. Turkse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen en ook
leerlingen uit de gemengde-herkomstcategorie hebben significant groter kans het
onderwijs voortijdig te verlaten dan autochtone leerlingen. Voor de Marokkaanse
leerlingen en de leerlingen uit de categorie van de overige herkomstlanden wijkt de
kansverhouding niet significant af van die van de autochtone leerlingen.
Opmerkelijk is het significante effect van de meisjes: hun kans op het voortijdig
verlaten van het onderwijs is in dit onderzoek groter dan die van de jongens.
Hier gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de effecten van de overige
kenmerken en naar de invloed die deze hebben op de verschillen tussen leerlingen
uit de minderheden en autochtone leerlingen. Voor een goede interpretatie van het
effect van het sociale milieu is het nodig te weten dat de categorie 'overig' van deze
factor grotendeels bestaat uit personen die vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet werken.
Het aantal significante effecten van de overige kenmerken is beperkt. Alleen een
uiterst lage opleiding, een zeer ongunstige sociaal-milieuklassering en de prestaties
bij aanvang van het voortgezet onderwijs doen ertoe. Op elk van die drie kenmerken scoren leerlingen uit de minderheden aanzienlijk ongunstiger dan autochtone
leerlingen en het is dan ook niet verwonderlijk dat na controle ervoor de verschillen
in de kansverhouding voor voortijdig schoolverlaten voor leerlingen uit de minderheden niet meer significant afwijken van de kansverhouding voor de autochtone
leerlingen.
Conclusie
Paragraaf 5.3 eindigde met een positief getoonzette conclusie over de ontwikkeling
van de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden in het voortgezet
onderwijs. Het voordeel van de twijfel dan hen aan het einde van het basisonderwijs
wordt gegund in vorm van in verhouding tot hun prestaties hoge adviezen lijkt een
voorspoedige gang door het voortgezet bij het merendeel van deze leerlingen niet in
de weg te staan. Toch gaat het niet alle leerlingen uit de minderheden voor de
wind. In de vorige paragraaf is gebleken dat ook in het derde jaar na de start hun
prestaties nog ver achterblijven bij die van autochtone leerlingen. Een minder
gunstig gevolg hiervan is dat een relatief groot deel van de leerlingen uit de
minderheden het voortgezet onderwijs voortijdig verlaat. Het aandeel voortijdig
onderwijsverlaters is onder de drie grootste minderheidsgroeperingen drie tot vier
keer zo groot als onder de autochtone leerlingen. Het komt het meest voor in het
vbo en bij leerlingen die het voortgezet onderwijs zijn begonnen in een brede
brugklas. De belangrijkste determinanten van de overmaat aan voortijdig
schoolverlaten onder leerlingen uit de minderheden zijn de zwakke schoolprestaties
en zeer ongunstige karakteristieken van het thuismilieu.
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5.5 Het eindexamen
Succes in het voortgezet onderwijs wordt uiteindelijk afgemeten aan het met goed
gevolg deelnemen aan het eindexamen. Het VOCL'93-cohort was bij het schrijven
van deze rapportage nog niet ver genoeg gevorderd om al een goed beeld te geven
van de examenresultaten van de leerlingen. Cross-sectionele gegevens over de
eindexamens in 1998 zijn te vinden het onderwijsverslag van de Inspectie van het
onderwijs (1999). Bij de presentatie van percentages geslaagden maakt de inspectie
onderscheid tussen autochtone leerlingen en leerlingen uit culturele minderheden.
De laatste groep komt grotendeels overeen met de leerlingen die in deze rapportage
tot de minderheden worden gerekend. Binnen de categorie 'minderheden' wordt
geen onderscheid gemaakt naar herkomstgroepering. De slaagpercentages van de
leerlingen uit de minderheden zijn in elk schooltype lager dan de percentages
geslaagden onder de autochtone kandidaten (figuur 5.9). De verschillen zijn in de
hogere schooltypen groter dan in de lagere. Bij de havo-eindexamens is het aandeel
geslaagden onder de leerlingen uit de minderheden bijna 20 procentpunten lager
dan onder de autochtone kandidaten.
Figuur 5.9 Geslaagden voor de eindexamens, naar bevolkingsgroepering en schooltype, 1998 (in procenten)
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Vbo en mavo kenden in 1998 de hoogste slaagpercentages, maar daarbij moet
worden bedacht dat de leerlingen in deze schooltypen examen kunnen doen op
verschillende niveaus. Er zijn vier niveaus: A, B, C en D. Het A-niveau is het
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makkelijkst, het D-niveau het moeilijkst. Het A- en B-niveau komen alleen voor in
het vbo. Dit zijn schoolexamens zonder een centraal schriftelijke gedeelte en
zonder een landelijke norm. De doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen
van deze examens zijn gering.
Van alle vbo-kandidaten deed in 1998 41% uitsluitend examen op A- of B-niveau.
Bij de leerlingen uit de minderheden was dit 46%. Van de autochtone vboleerlingen slaagde 47% met ten minste drie vakken op C- of D-niveau tegen 37%
van de leerlingen uit de minderheden. Een vergelijkbaar verschil is er bij de mavoeindexamens, wanneer men kijkt naar de aandelen leerlingen die slagen met alle
vakken op D-niveau. Van de autochtone leerlingen lukt 51% dit, van de leerlingen
uit de minderheden 40%.
De eindexamens mavo-D, havo en vwo bestaan uit een schoolonderzoek en een
centraal examen. Het centraal examen bestaat uit toetsen voor de verschillende
vakken, waarvan de uitslag op objectieve wijze wordt vastgesteld door telling van
het aantal goed gemaakte opgaven. In die zin zijn de prestaties op deze examens
vergelijkbaar met de toetsprestaties bij aanvang van het voortgezet onderwijs en in
het derde leerjaar, die in dit hoofdstuk zijn besproken. Van de examens van 1998
zijn de cijfers voor het centraal examen en het schoolonderzoek bekend
(figuur 5.10).
Figuur 5.10 Eindexamencijfers, naar bevolkingsgroepering, examenonderdeel en schooltype, 1998 (in gemiddelden)
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De cijfers vertonen een opmerkelijk patroon met een opvallende regelmaat. In alle
schooltypen zijn de cijfers van de leerlingen uit de minderheden lager dan die van
de autochtone leerlingen. De verschillen op het centraal-examendeel zijn echter
veel groter dan bij het schoolonderzoek. In samenhang hiermee zijn de verschillen
tussen de cijfers op het schoolonderzoek en het centraal examen bij de minderheden
veel groter dan bij de autochtone leerlingen. Op het centraal examen is het
gemiddelde van de leerlingen uit de minderheden in elk schooltype lager dan 6.
De lijn die zich in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf aftekende, wordt
bevestigd door de eindexamengegevens. Gemeten naar objectieve maatstaven
blijven de prestaties van de leerlingen uit de minderheden ver achter bij die van
autochtone leerlingen, maar in de beoordeling en besluitvorming van leerkrachten
over hun schoolloopbanen zijn de verschillen veel kleiner. Bij de examens blijkt dit
uit het gegeven dat het verschil in cijfers tussen het schoolonderzoek en het
centraal examen bij de leerlingen uit de minderheden veel groter is dan bij
autochtone leerlingen.
Conclusie
Naast het voortijdig schoolverlaten vormen de eindexamens een tweede aspect van
de schoolloopbaan dat negatief uitpakt voor de leerlingen uit de minderheden. In
elk schooltype is het percentage geslaagden onder de leerlingen uit de minderheden
lager dan onder de autochtone leerlingen. De verschillen zijn het grootst in het
havo en vwo. Juist in deze schooltypen krijgen alle leerlingen hetzelfde examen en
is het niet mogelijk om, zoals op het vbo en mavo wel kan, uit te wijken naar een
examen op een lager niveau. Dat de objectief gemeten prestaties een belangrijke
factor zijn in de ongunstige examenresultaten van de leerlingen uit de minderheden
wordt duidelijk uit de vergelijking van de prestaties bij de schoolonderzoeken en
het centrale gedeelte van het examen. De verschillen tussen deze twee examenonderdelen zijn bij leerlingen uit de minderheden veel groter dan bij autochtone
leerlingen.
5.6 Onderwijsdeelname en opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden
In de voorgaande paragraaf zijn de loopbanen in het voortgezet onderwijs
beschreven van een jaargang jongeren. De beschrijving had tot doel te laten zien
wat er is gebeurd met jongeren uit de minderheden die in 1993 zijn begonnen met
voortgezet onderwijs. Aangezien de gegevens niet verder reiken dan het schooljaar
1997/'98, kon van de meeste cohortdeelnemers niet de gehele onderwijsloopbaan
worden beschreven. Dat is één van de redenen om de onderwijsresultaten van
leerlingen uit de minderheden na het basisonderwijs ook nog vanuit een ander
perspectief te bezien, en wel aan de hand van een dwarsdoorsnede uit 1998 van
jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Een andere reden is dat zo'n
dwarsdoorsnede een bredere leeftijdsklasse bestrijkt dan het vo-cohort van 1993.
Onder de 15-24-jarigen bevinden zich jongeren die al zo'n tien jaar geleden hun
onderwijsloopbaan hebben afgesloten, maar er zijn ook jongeren bij die nog volop
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bezig zijn met hun opleiding. Ten slotte geven de dwarsdoorsnedegegevens ook
enig zicht op de onderwijspositie van jongeren in hogere onderwijsvormen.
Dwarsdoorsnedegegevens hebben ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat een
deel van de jongeren nog deelneemt aan het onderwijs en een ander deel niet meer.
Dit heeft onder meer tot gevolg dat er binnen de leeftijdsklasse van 15-24-jaar
samenhang is tussen opleidingsniveau en leeftijd.
Op basis van de dwarsdoorsnede wordt de onderwijspositie van jongeren uit de
minderheden in deze paragraaf vanuit verschillende invalshoeken bezien.
Achtereenvolgens komen aan bod: de onderwijsdeelname, het opleidingsniveau van
degenen die niet meer deelnemen aan onderwijs, het voortijdig verlaten van het
onderwijs en de positie van onderwijsdeelnemers.
5.6.1 Deelname aan onderwijs
Binnen de leeftijdsklasse van 15-24 jaar zijn er grote verschillen in onderwijsdeelname in samenhang met leeftijd (figuur 5.11). Van de 15-19-jarigen neemt
tussen de 80% en 90% nog deel aan het volledig dagonderwijs. Onder de jongeren
uit de minderheden is dit niet minder het geval dan onder autochtone jongeren en
ook naar geslacht zijn er nauwelijks verschillen.
Figuur 5.11 Onderwijsdeelname, naar land van herkomstgroepering, leeftijd en geslacht, 1998 (in procenten)
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De 20-24-jarigen nemen minder aan het onderwijs deel dan de 16-19-jarigen en in
deze leeftijdsklasse zijn er ook verschillen tussen jongeren uit sommige minderheidsgroeperingen en autochtone jongeren. Onder de 20-24-jarigen is de onderwijsdeelname van de Marokkaanse vrouwen en de Turkse mannen en vrouwen het
kleinst. Van hen volgt zo'n 20% volledig dagonderwijs. Bij de autochtone jongeren
in deze leeftijdsklasse is het aandeel onderwijsdeelnemers ten minste twee keer zo
groot. Nog hoger is de onderwijsdeelname van de Antilliaanse 20-24-jarigen, maar
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bij hen is er waarschijnlijk sprake van een oververtegenwoordiging van studerenden in de steekproef.
5.6.2 Opleidingsniveau van jongeren die niet meer deelnemen aan het onderwijs
Het opleidingsniveau van jongeren die niet meer deelnemen aan onderwijs zegt iets
over hun onderwijsloopbanen. Van de jongeren in de leeftijdsklasse van 15-19 jaar
zijn de meesten relatief vroeg opgehouden met het volgen van onderwijs (figuur
5.12). Het merendeel van hen heeft dan ook ten hoogste een vbo- of mavo-diploma
behaald. Bij de 20-24-jarigen zijn meer hoger opgeleiden te vinden.
Zowel bij de 15-19-jarigen als bij de 20-24-jarigen zijn er grote verschillen tussen
de herkomstgroeperingen. Van de 15-19-jarige jongeren die niet meer deelnemen
aan het voortgezet onderwijs heeft bij de Turken, Marokkanen en Surinamers meer
dan de helft in het geheel geen diploma behaald. Ook bij de Antillianen is het
aandeel zonder diploma in deze leeftijdsklasse veel groter dan bij de autochtone
15-19-jarigen. Daar komt bij dat van de Turkse en Marokkaanse 15-19-jarigen die
niet meer deelnemen aan onderwijs vrijwel niemand een diploma boven het niveau
vbo/mavo heeft. De 15-19-jarige Surinaamse jongeren staan er wat dit aangaat
beter voor. Van hen heeft zo'n 20% een mbo-diploma of hoger.
Figuur 5.12 Opleiding van jongeren die niet meer deelnemen aan het onderwijs, naar land van herkomstgroepering,
leeftijd en geslacht, 1998
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Ook onder de 20-24-jarigen zijn de verschillen tussen de herkomstgroeperingen
groot. De helft van de Turken en Marokkanen in deze leeftijdsklasse heeft in het
geheel geen diploma en het aandeel dat het hoger onderwijs met succes heeft
afgesloten is zeer gering.
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Bij de beschouwing van deze gegevens moet in het oog worden gehouden dat ze
betrekking hebben op alleen dat deel van de jongeren uit de onderscheiden
leeftijdsklassen dat niet meer deelneemt aan het onderwijs. Van de jongeren die
nog een opleiding volgen, en dat geldt in de leeftijdsklasse 15-19-jaar voor zo'n
80% van hen, zal een groot deel nog een diploma halen. De 20-24-jarige
onderwijsdeelnemers hebben vrijwel allen al een diploma van enige opleiding
behaald. De percentages ongediplomeerden in deze groep zijn dan ook een goede
schatting voor de totale omvang van de aandelen personen zonder een diploma na
afronding van de schoolloopbaan.
Verklaring van verschillen
Binnen de dwarsdoorsnede van 15-24-jarigen die niet meer deelnemen aan het
onderwijs zijn leeftijd en de opleiding van de ouders relevante factoren voor de
verklaring van verschillen in opleidingsniveau tussen leerlingen uit de
minderheden en autochtone leerlingen. Vervolgens zijn er binnen de
minderheidsgroeperingen weer verschillen in opleidingsniveau die zijn verbonden
met factoren die specifiek zijn voor hun situatie. Het zijn de factoren die in
hoofdstuk 3 zijn geïntroduceerd bij de analyse van verschillen in opleidingsniveau
binnen de minderhedenbevolking als geheel: de migratiegeneratie waar men toe
behoort, het land waar de opleiding is gevolgd en de mate van sociale integratie in
de Nederlandse samenleving van personen of hun ouders.
De betekenis van deze factoren voor het verklaren van opleidingverschillen tussen
jongeren uit onderscheiden herkomstgroeperingen valt af te leiden uit de
analyseresultaten die zijn weergegeven in tabel 5.5. In de analyse zijn in twee
stappen de regressies geschat van het opleidingsniveau op het land van de
herkomstgroepering en de hiervoor genoemde verklarende variabelen. Een
belangrijk deel van het verschil in opleidingsniveau tussen jongeren uit de
minderheden en autochtone jongeren is het gevolg van het lagere opleidingsniveau
van hun ouders. Na controle voor het ouderlijke opleidingsniveau zijn de
verschillen tussen Surinaamse en Antilliaanse jongeren en autochtone jongeren niet
meer significant. Het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse jongeren blijft
ook bij controle voor het opleidingsniveau van de ouders lager dan dat van
autochtone jongeren.
Het opleidingsniveau van de ouders speelt ook een rol bij de verklaring van
verschillen tussen de minderheidsgroeperingen onderling. Daarnaast zijn het land
van de opleiding en de migratiegeneratie van belang. Jongeren uit de minderheden
die hun opleiding uitsluitend in het herkomstland hebben gehad, hebben een lager
opleidingsniveau dan jongeren die hun opleiding geheel of gedeeltelijk in
Nederland hebben doorlopen. Verder heeft onder de jongeren vooral de
tussengeneratie te kampen met een opleidingstekort. Tot de tussengeneratie worden
personen gerekend die als kind van een migrant in het herkomstland zijn geboren
en die na hun zesde jaar naar Nederland zijn gekomen. De mate van sociale
integratie van de jongeren zelf of van het hoofd van het huishouden waar zij deel
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van uitmaken is bij controle voor de andere variabelen niet significant geassocieerd
met het opleidingsniveau.

Tabel 5.5 Effecten van herkomst en andere relevante kenmerken op het opleidingsniveau van 15-24-jarigen die niet
meer deelnemen aan het onderwijs, 1998 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)
starwaarde (intercept)
land van herkomstgroepering (ref.cat.
= NL)
Turkije
Marokko
Suriname
Antillen
geslacht (ref.cat. = man)
vrouw
leeftijd
opleiding ouders

stap 1
3,44

%1,09
%1,41
%0,71
%0,58

stap 2
%1,58

%0,58
%0,83
%0,42
%0,51
0,02
0,18
0,51

R2*100
5,8
15,3
gecursiveerde effecten zijn niet-significant (p > 0,01)

land van herkomstgroepering
(ref.cat. = Suriname)
Turkije
Marokko
Antillen
geslacht (ref.cat. = man)
vrouw
leeftijd
opleiding ouders
migratiegeneratie (ref.cat. = 1e gen.)
tussengeneratie
gezinsvormers
2e-generatie
land van opleiding (ref.cat =
herkomstland of geen opleiding
gevolgd)
herkomstland en Nederland
alleen Nederland
sociale integratie

stap 1
2,85

stap 2
%2,58

%0,51
%0,82
%0,12

0,21
%0,12
%0,05
0,06
0,16
0,45

%0,68
%0,22
%0,27

0,95
0,93
0,11
2,3

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98) SCP-bewerking

5.6.3 Voortijdig verlaten van het onderwijs
Uit de gegevens die hiervoor zijn gepresenteerd valt af te leiden dat van de 15-24jarige Turkse en Marokkaanse jongeren ongeveer de helft geen diploma van enige
opleiding na het basisonderwijs heeft behaald. Uit de schoolloopbaangegevens die
in paragraaf 5.4 zijn behandeld blijkt dat in de eerste vijf jaar van het voortgezet
onderwijs zo'n 14% van de Turkse en 12% van de Marokkaanse leerlingen het
onderwijs voortijdig verlaat.
Ook na de eerste vijf jaar verlaten nog leerlingen het onderwijs zonder een
diploma, zodat het totale percentage voortijdig schoolverlaters nog wat hoger
uitkomt. Het gaat daarbij echter om leerlingen die in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs zijn gestart. In de dwarsdoorsnedegegevens die in deze
paragraaf worden behandeld, zitten ook jongeren die tussentijds in het Nederlandse
onderwijs zijn ingestroomd en jongeren die alleen in het herkomstland op school
hebben gezeten. Gebleken is al dat het opleidingsniveau van deze jongeren relatief
laag is. Zij kunnen echter niet zonder meer worden beschouwd als drop-outs van
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het voortgezet onderwijs. Een deel van hen heeft in het geheel geen onderwijs
gevolgd. Daarom is voor het bepalen van de omvang van het voortijdig schoolverlaten in de dwarsdoorsnedegegevens uitgegaan van diegenen die in Nederland
hebben deelgenomen aan het voortgezet onderwijs en die het onderwijs inmiddels
hebben verlaten. Figuur 5.13 beschrijft het voortijdig schoolverlaten binnen deze
groepering.
Zoals op basis van de al besproken schoolloopbaangegevens kon worden verwacht,
komt het voortijdig verlaten van het onderwijs onder jongeren uit de minderheden
veel meer voor dan bij autochtone jongeren. Ook in deze gegevens blijkt dat de in
vroegere publicaties vastgestelde overmaat aan voortijdig schoolverlaten onder
Marokkaanse jongeren zich nu niet meer voordoet. Het zijn de Turkse jongeren die
het meest vroegtijdig uitvallen. Van de mannen onder hen heeft een kwart het
Nederlandse onderwijs verlaten zonder enig diploma te hebben behaald. Het hoge
aandeel voortijdig schoolverlaters is overigens in overeenstemming met de andere
in dit hoofdstuk behandelde gegevens over de onderwijspositie van de onderscheiden minderheidsgroeperingen.
Figuur 5.13 Voortijdig verlaten van het onderwijs onder 15-24-jarige niet-schoolgaanden, naar land van
herkomstgroepering en geslacht, 1998 (in procenten)
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Bij de analyse van de schoolprestaties van leerlingen in het basisonderwijs is
vastgesteld dat de prestaties van Antilliaanse kinderen opmerkelijk laag zijn. In de
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beschrijving van de loopbanen in het voortgezet onderwijs van het cohort 1993
konden de Antillianen als gevolg van hun te kleine aantal niet als afzonderlijke
groepering worden onderscheiden. Hier blijkt dat in ieder geval de jongens onder
hen veelvuldig het onderwijs verlaten zonder een diploma te hebben behaald.
Onder de 15-24-jarigen uit de minderheden in de SPVA'98 komt het voortijdig
verlaten van het onderwijs het minst voor bij Surinaamse jongeren en bij
Antilliaanse meisjes. Toch is ook bij hen het aandeel voortijdig schoolverlaters nog
ongeveer twee keer zo hoog als bij autochtone jongens. Over het algemeen komt het
voortijdig verlaten van het onderwijs bij meisjes minder voor dan bij jongens. De
Marokkaanse meisjes vormen hier de uitzondering. Bij de analyse van de
schoolloopbanen waren het overigens de meisjes die de meeste voortijdige
onderwijsverlaters telden.
5.6.4 De positie van onderwijsdeelnemers
Na alles wat in dit hoofdstuk al is geschreven over de loopbanen van leerlingen uit
de minderheden in het voortgezet onderwijs, is het geen nieuws dat van de Turkse
en Marokkaanse schoolgaanden in de leeftijdsklasse 15-24 jaar een veel groter deel
in de lagere vormen van voortgezet onderwijs zit dan van hun autochtone
leeftijdgenoten (figuur 5.14). Evenmin kan het een verrassing zijn dat het aandeel
mbo-deelnemers onder de minderheden nauwelijks onderdoet voor de mbodeelname onder autochtone leerlingen. De aandelen leerlingen uit de minderheden
die deelnemen aan havo/vwo of hoger onderwijs lijken op het eerste gezicht erg
hoog, maar bedacht moet worden dat het hier uitsluitend gaat om de onderwijsdeelnemers onder de 15-24-jarigen. Vanaf 17 à 18 jaar zijn onderwijsdeelnemers in
deze leeftijdsklasse alleen nog te vinden in het secundair beroepsonderwijs, de
hogere vormen van voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Het gaat in
figuur 5.14 dan ook in de eerste plaats om de verhoudingen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen en niet om de absolute percentages.
Het aandeel van de autochtone onderwijsdeelnemers in havo/vwo en het hoger
onderwijs is ongeveer twee keer zo groot als het aandeel van de Turkse en
Marokkaanse onderwijsdeelnemers. Een vergelijkbare verhouding was er ten
aanzien van de havo/vwo-deelname in het vo-cohort 1993 vijf jaar na de start (zie
figuur 5.5). Dit is een bevestiging van de bevinding in paragraaf 5.3.3 dat na de
definitieve keuze van een schooltype, de schoolloopbanen van de leerlingen uit de
minderheden die het onderwijs niet voortijdig verlaten, nauwelijks meer verschillen
van de loopbanen van de autochtone leerlingen. Het stemt overeen met de conclusie
van Voorthuis en De Jong (1997) dat allochtone gediplomeerden van havo en vwo
niet minder doorstromen naar het hoger onderwijs dan autochtone gediplomeerden.
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Figuur 5.14 Opleiding van 15-24-jarige schoolgaanden, naar land van herkomstgroepering en geslacht, 1998
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De verdeling van de Surinaamse leerlingen over de verschillende onderwijstypen
houdt ongeveer het midden tussen de verdeling van de Turkse/Marokkaanse en de
autochtone leerlingen. De positie van de Antilliaanse schoolgaanden moet met enig
voorbehoud worden bezien. Hun aandeel in het hoger onderwijs doet niet onder
voor dat van de autochtone schoolgaanden, maar een deel van deze hoger-onderwijsdeelnemers verblijft hier tijdelijk ten behoeve van een hogere opleiding. Het
aandeel van de Antilliaanse schoolgaanden in de lagere vormen van voortgezet
onderwijs is beduidend groter dan dat van de autochtone leerlingen.
5.6.5 Conclusie
De deelname aan het onderwijs van 15-19-jarigen uit de minderheden doet niet
onder voor die van hun autochtone leeftijdgenoten. Onder de 20-24-jarigen is de
onderwijsdeelname van de Turken en Marokkanen echter aanzienlijk lager. Het
opleidingsniveau van 15-19-jarigen uit de minderheden die niet meer deelnemen
aan onderwijs onderscheidt zich in de eerste plaats door een zeer groot aandeel
jongeren zonder enig diploma. Onder de 20-24-jarigen heeft vooral van de Turken
en Marokkanen een groot deel geen diploma gehaald. De verschillen ten opzichte
van autochtone jongeren zijn voor een deel toe te schrijven aan het geringe
opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen uit de minderheden. Bij een
gelijk opleidingsniveau van de ouders zijn de verschillen in opleiding tussen de
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Surinaamse en Antilliaanse jongeren en de autochtone jongeren niet langer
significant. Wanneer bij de jongeren uit de minderheden vervolgens rekening wordt
gehouden met de migratiegeneratie waartoe zij behoren en met het land waar de
opleiding is gevolgd, dan zijn ook de verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse
jongeren en hun Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten niet meer significant.
Jongeren uit de minderheden die in Nederland aan het onderwijs hebben
deelgenomen en die niet behoren tot de tussengeneratie hebben een beduidend
hoger opleidingsniveau dan jongeren uit de minderheden die deze kenmerken niet
hebben.
De 15-24-jarige jongeren die geen diploma van een school voor voortgezet
onderwijs hebben behaald behoren niet allen tot de voortijdige verlaters van het
onderwijs. Een aanzienlijk deel van hen heeft niet in Nederland deelgenomen aan
onderwijs, sommigen hebben in het geheel niet deelgenomen aan onderwijs. Onder
degenen die dat wel hebben gedaan, is het aandeel voortijdige onderwijsverlaters
het grootst bij de Turkse jongeren. Ook Antilliaanse jongens kennen een relatief
groot aandeel voortijdige verlaters van het onderwijs. De Marokkaanse jongens die
in het verleden op dit vlak een zekere reputatie hadden opgebouwd, namen in 1998
een tussenpositie in tussen de Turkse en de Surinaamse jongeren.
Onder de 15-24-jarige Turkse, Marokkaanse en Surinaamse onderwijsdeelnemers
zijn de aandelen in de lagere schooltypen van het voortgezet onderwijs veel groter
dan onder hun Antilliaanse en autochtone leeftijdgenoten. In hun deelname aan het
mbo ontlopen de verschillende herkomstgroeperingen elkaar echter niet veel. De
deelname aan hoger onderwijs van schoolgaande 15-24-jarigen uit de genoemde
herkomstgroeperingen is substantieel, maar blijft toch nog ver achter bij de
deelname van hun autochtone leeftijdgenoten.
Het is niet mogelijk de cross-sectionele gegevens die in deze paragraaf zijn
besproken rechtstreeks te vergelijken met de cohortanalyses uit de eerdere
paragrafen. Het belangrijkste verschil is dat bij de cross-sectionele analyse ook
jongeren zijn betrokken die niet in Nederland hebben deelgenomen aan onderwijs.
Hun opleidingsniveau is veel lager dan dat van jongeren die hun opleiding voor een
deel of geheel in Nederland hebben gevolgd. De gegevens over die laatste groep
wijken niet sterk af van datgene wat men zou verwachten op grond van de
longitudinale analyse.
5.7 Minderheden in het hoger onderwijs
In de inleiding tot hoofdstuk 4 is Van Heek genoemd als één van de eersten die in
Nederland studie maakte van de samenhang tussen de schoolloopbanen van
leerlingen en de maatschappelijke positie van hun ouders. Voor hem was de
deelname van arbeiderskinderen aan het hoger onderwijs de ultieme toetssteen voor
de mate van doelmatigheid en rechtvaardigheid van het onderwijssysteem. Pas als
arbeiderskinderen naar evenredigheid deel uitmaken van de studentenbevolking
zou het onderwijs naar de mening van Van Heek zijn functies van selectie,
kwalificatie en cultuuroverdracht naar behoren vervullen. Dit veronderstelt
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natuurlijk wel dat talent evenredig is verdeeld over de verschillende sociale lagen,
maar Van Heek zag geen aanleiding daaraan te twijfelen. De sterke ondervertegenwoordiging van arbeiderskinderen op de universiteiten werd dan ook gezien als een
aanwijzing voor een talentenreserve in het arbeidersmilieu.
In de inleiding van hoofdstuk 4 is al opgemerkt dat in de eerste helft van de jaren
zestig een dergelijke talentenreserve in het arbeidersmilieu niet aantoonbaar
aanwezig was. Talentenreserve is bij bepaalde bevolkingsgroepen te verwachten
wanneer onderwijsvoorzieningen beperkt beschikbaar zijn of wanneer de toegang
ertoe wordt belemmerd door drempels van financiële aard of door specifieke
toelatingsvoorwaarden. Ganzenboom en De Graaf (1989) hebben laten zien dat het
Nederlandse onderwijs sinds het begin van deze eeuw in dit opzicht geleidelijk aan
steeds opener is geworden. De intergenerationele opleidingsmobiliteit is sterk
toegenomen. Talentvolle jongeren uit lagere sociale groeperingen zijn in toenemende mate doorgestroomd naar hogere vormen van onderwijs. De toenemende
openheid heeft tot gevolg gehad dat deze groeperingen geleidelijk aan door hun
talentreserve heen zijn geraakt. Wat er nog aan reserve is, wordt moeilijker op te
sporen en ook moeilijker te 'winnen'.
In de loop van dit en het voorgaande hoofdstuk is op verschillende plaatsen
gebleken dat er redenen zijn om aan te nemen dat er onder de minderheden nog
wel sprake is van een talentenreserve. De ouders van de jongeren uit de minderheden die nu deelnemen aan het onderwijs hebben een extreem laag opleidingsniveau en dit is minstens voor een deel het gevolg van de geringe beschikbaarheid
van goede onderwijsvoorzieningen in het herkomstland in de tijd dat zij
opgroeiden. Zij zijn dus niet, zoals laagopgeleide ouders van Nederlandse
leerlingen, de achterblijvers in een langdurig proces van sociale mobiliteit. De
prestaties van de leerlingen uit de minderheden zijn in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs weliswaar aanzienlijk lager dan de prestaties van de Nederlandse leerlingen, maar hun schoolloopbanen ontwikkelen zich gunstiger dan kon
worden verwacht op grond van het opleidingsniveau van hun ouders. Weliswaar
verlaat een onevenredig groot deel van de leerlingen uit de minderheden het
onderwijs voortijdig en zijn de eindexamencijfers in het voortgezet onderwijs
gemiddeld beduidend lager dan die van autochtone leerlingen, dit neemt echter niet
weg dat inmiddels een substantieel deel van de jongeren uit de minderheden
deelneemt aan de hogere vormen van voortgezet onderwijs. De bevindingen van
paragraaf 5.6 (§ 5.6.4) suggereren dat hun doorstroming van daaruit naar het hoger
onderwijs niet achterblijft bij die van de autochtone havo- en vwo-leerlingen.
De deelname van jongeren uit de minderheden aan het hoger onderwijs is niet
alleen van belang met het oog op de rechtvaardige en doelmatige werking van het
onderwijsstelsel. De opkomst van een groepering van hoger opgeleiden uit de
minderheden draagt bij tot de broodnodige sociale differentiatie binnen de
minderheden. Het is juist de grote mate van sociale homogeniteit op een zeer laag
niveau die de minderheden tot minderheden maakt. Sommigen verwachten ook dat
hoger opgeleiden uit de minderheden kunnen gaan optreden als voortrekkers van
de collectieve emancipatie van de minderheden als groep. Het is echter zeer de
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vraag of dit zal gebeuren. Eerder is te verwachten dat zij zich de leefstijl van hun
internationaal georiënteerde autochtone en allochtone medestudenten eigen maken
en op die manier bijdragen aan de integratie van de minderheden. Hoe dit ook zij,
duidelijk is wel dat deelname van jongeren uit de minderheden niet alleen hunzelf
voordelen biedt. In ieder geval kan het bijdragen tot verbetering van de
beeldvorming over minderheden in de autochtone bevolking en tot versterking van
het zelfbeeld van de minderhedenbevolking zelf.
Maar hoe staat het eigenlijk precies met de deelname van jongeren uit de minderheden aan het hoger onderwijs? Uit de gegevens die in paragraaf 5.6.4 zijn gepresenteerd blijkt dat van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 15-24-jarigen die
nog deelnemen aan onderwijs tussen de 15% en 20% te vinden is in een instelling
voor hbo of wetenschappelijk onderwijs. Dit is minder dan de helft van de hogeronderwijsdeelname van de autochtone 15-24-jarigen, maar het zijn toch geenszins
te verwaarlozen percentages. Voorthuis en De Jong (1997) hebben laten zien dat de
geringere deelname van de minderheden aan het hoger onderwijs volledig wordt
verklaard door hun ondervertegenwoordiging in de hogere vormen van voortgezet
onderwijs en met name in het vwo. In paragraaf 5.6 is al vastgesteld dat de doorstroming van leerlingen uit de minderheden vanuit het voortgezet onderwijs naar
het hoger onderwijs niet onderdoet voor de doorstroming van de autochtone leerlingen.
Figuur 5.15 Deelname aan hbo en wetenschappelijk onderwijs door 15-24-jarigen die in Nederland hebben
deelgenomen aan onderwijs of die daar nog mee bezig zijn, naar land van herkomstgroepering en geslacht, 1998 (in
procenten)
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Teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de deelname aan hbo en wetenschappelijk onderwijs zijn van de 15-24-jarigen die in Nederland hebben deelgenomen
aan het onderwijs of daar nog mee bezig zijn de aandelen berekend die ofwel een
hbo- of wo-diploma hebben behaald of nog bezig zijn met een dergelijke opleiding
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(figuur 5.15). Het blijkt dat vooral de deelname van jongeren uit de minderheden
aanzienlijk is. Rond de 10% van de desbetreffende Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse 15-24-jarigen neemt deel aan een hbo-opleiding of heeft daar met
succes aan deelgenomen. Bij de Antillianen is dit aandeel nog veel hoger. De deelname van de Antilliaanse jongeren is zelfs nog groter dan die van de autochtone
jongeren. Eerder is er al op gewezen dat het aandeel Antillianen in de hoogste
opleidingscategorieën in de SPVA waarschijnlijk wordt overschat. De hbo-deelname van de jongeren uit de minderheden bedraagt naar schatting ongeveer de helft
van de autochtone hbo-deelname.
Op wo-niveau is de deelname van de minderheden beduidend geringer dan in het
hbo. Hier is het deelnamepercentage van de jongeren uit de minderheden ongeveer
een derde van het autochtone percentage.
De schatting van de deelname aan het hbo en wetenschappelijk onderwijs op basis
van de SPVA is omgeven met enige onzekerheid. Daarom is de deelname ook nog
op een andere manier geschat, en wel op basis van cohortonderzoek. De Jong
(1998) onderzoekt de loopbanen van studenten die in 1995 en in 1997 zijn begonnen met een hbo- of een wo-opleiding. Het aandeel van studenten uit de minderheden in deze ho-cohorten is weergegeven in figuur 5.16. In de figuur zijn ook de
aandelen van de onderscheiden groeperingen in de 15-24-jarige bevolking opgenomen. Door vergelijking van de deelnameaandelen met de bevolkingsaandelen is het
mogelijk onder- of oververtegenwoordiging van een herkomstgroepering onder de
hbo- en wo-deelnemers vast te stellen.
Figuur 5.16 Hbo- en wo-deelname en aandeel in de 15-24-jarige bevolking, naar land van herkomstgroepering, 1995
en 1997 (in procenten)
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De gegevens over de deelname van de minderheden stemmen in hoofdlijnen overeen met wat op grond van de SPVA-bevindingen in figuur 5.15 was te verwachten.
Alleen bij de Antillianen zijn er duidelijke afwijkingen. Hun deelname aan het
hoger onderwijs is ook in de cohorten hoger dan die van de Turken, Marokkanen
en Surinamers, maar de grote verschillen tussen hbo en hoger onderwijs treden in
de cohorten niet op. Hun aandeel in de cohorten is vrijwel even hoog als hun aandeel in de 15-24-jarige bevolking. De aandelen van de Turken, Marokkanen en
Surinamers zijn lager, maar toch aanzienlijk, zeker in het hbo. Het aandeel van de
Marokkanen en Surinamers onder de hbo-starters bedraagt ongeveer twee derde
van hun bevolkingsaandeel. De deelname aan het wetenschappelijk onderwijs van
de Turken en Marokkanen is veel lager. Hun aandeel onder de eerstejaars is ongeveer een zesde van hun bevolkingsaandeel. Opmerkelijk hoog is het aandeel van de
overige minderheden onder de wo-starters in 1997. Het is dan bijna even groot als
hun aandeel in de 15-24-jarige bevolking.
Informatie over hoe het studenten uit de minderheden in het hoger onderwijs vergaat is nog nauwelijks beschikbaar. Wat er is duidt erop dat het hun in sociaal opzicht moeite kost aansluiting te vinden bij hun autochtone medestudenten, maar dat
hun studieverloop niet ongunstiger is (Voorthuis en De Jong 1997).
Conclusie
Als het zo zou zijn dat de onderwijsachterstand van groeperingen uit de bevolking
het best valt af te meten aan hun deelname aan het hoger onderwijs, dan kan de
conclusie van deze paragraaf niet anders luiden dan dat de achterstand van Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse jongeren aanzienlijk is, maar dat Antilliaanse jongeren naar evenredigheid deelnemen aan deze hoogste vorm van onderwijs. In de
inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is betoogd dat men zich bij de analyse van
schoolloopbanen niet moet beperken tot een enkel onderdeel ervan, maar dat het
voor een goed inzicht in het verloop ervan nodig is de gehele schoolloopbaan in de
beschouwing te betrekken. Wanneer dan ook de deelnamecijfers van de minderheden in het hoger onderwijs worden geplaatst tegen de achtergrond van de gegevens
die in de voorgaande paragrafen zijn besproken, dan moet worden vastgesteld dat
de doorstroming van jongeren uit de minderheden naar de hoogste sporten van de
onderwijsladder opmerkelijk voorspoedig verloopt. Rekening houdend met het gegeven dat het merendeel van de ouders van deze jongeren vrijwel geen opleiding
heeft genoten, is er al binnen één generatie sprake van een zeer grote opwaartse
onderwijsmobiliteit, in ieder geval onder de Turkse en Marokkaanse bevolking.
5.8 Educatie
Voor de minderheden is niet alleen het initiële onderwijs relevant. Velen uit de
minderheden vestigen zich hier op een leeftijd waarop deelname aan het initieel
onderwijs niet meer voor de hand ligt. Voor hun integratie is het in de eerste plaats
van belang dat zij de Nederlandse taal leren. Zonder kennis van de Nederlandse
taal zijn hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt vrijwel nihil. In hoofdstuk 3 is
gebleken dat een aanzienlijk deel van de Turken en Marokkanen die al zeer lang in
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Nederland wonen grote moeite heeft met het Nederlands en nauwelijks een opleiding heeft gehad.
Om te voorkomen dat ook nieuwkomers die tot de minderheden behoren zich hier
vestigen zonder de Nederlandse taal machtig te zijn en zonder de nodige kennis
van de Nederlandse samenleving, is rond 1990 een begin gemaakt met het opzetten
van inburgeringsprogramma's. In 1996 is de inburgering een onderdeel geworden
van het minderhedenbeleid van de rijksoverheid en in 1998 is een wet in werking
getreden die de inburgering regelt: de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). Een
van de hoofdbestanddelen van wet vormt de verplichting voor nieuwkomers om een
inburgeringsprogramma te volgen. Eén cursus Nederlands als tweede taal maakt
deel uit van het inburgeringsprogramma.
De educatie, tot voor kort bekend onder de aanduiding volwassenenonderwijs, biedt
nieuwkomers en personen uit de minderheden die hier al langer verblijven de mogelijkheid zich de Nederlandse taal eigen te maken, hun kennis van de wereld en
van de werking van de Nederlandse samenleving te vergroten en onderwijs te volgen in cognitieve basisvaardigheden. Dit type onderwijs werd voorheen verzorgd
door instellingen voor basiseducatie. Sinds de invoering van de wet Educatie en
beroepsonderwijs maken deze instellingen deel uit van de Regionale Opleidingen
Centra (ROC's).
Voor personen die niet kunnen lezen en schrijven bieden de ROC's alfabetiseringscursussen aan. De cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en oriëntatie op de
Nederlandse samenleving die deel uitmaken van de inburgeringsprogramma's
worden eveneens aangeboden door de ROC's. Bij al langer verblijvenden kan een
alfabetiserings- of NT2-cursus deel uitmaken van een sociaal-activeringsprogramma van de sociale dienst.
Voor personen die al een opleiding op basisniveau achter de rug hebben verzorgden
instellingen voor volwasseneneducatie in het recente verleden het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Ook dit maakt thans deel uit van de ROC's.
Hier kunnen anderstaligen hun taalvaardigheid in het Nederlands uitbouwen op een
hoger niveau.
Voor beroepsgerichte vorming zijn volwassenen uit de minderheden aangewezen
op de vele specifieke trajecten die door het beroepsonderwijs worden aangeboden of
die ten behoeve van de scholing van werkzoekenden uit de minderheden worden
'ingekocht' door instellingen als de regionale arbeidsvoorziening, commerciële
arbeidsbemiddelaars en bedrijven. Volwassenen uit de minderheden worden via
deze instellingen op dergelijke trajecten geplaatst, maar ze kunnen natuurlijk ook
uit eigen beweging deelnemen aan beroepsgerichte cursussen.
De ineenvlechting van de volwasseneneducatie en het beroepsonderwijs is van recente datum. Gegevens over de deelname van de minderheden aan educatie hebben
nog betrekking op de oude situatie, waarin de basiseducatie en het vavo als afzonderlijke vormen van volwasseneneducatie werden onderscheiden. Het meest is er
bekend over de deelname aan de basiseducatie. Verder is er enige informatie over
het educatieve gedeelte van de inburgeringsprogramma's. Over de participatie van
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volwassenen uit de minderheden in beroepsgerichte opleidingstrajecten is er nauwelijks recente informatie.
5.8.1 Deelname aan de basiseducatie
Het CBS registreert de deelname van personen aan de volwasseneducatie. In publicaties hierover worden de minderheden niet afzonderlijk onderscheiden en wordt
geen onderscheid naar herkomstgroepering gemaakt. Wel is er in de statistiek van
de deelname aan de basiseducatie een onderscheid tussen allochtonen en autochtonen (figuur 5.17).
Figuur 5.17 Deelname aan de basiseducatie, naar bevolkingsgroepering, 1993-1997 (in procenten en absolute
aantallen x 1.000)
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In 1997 telde de basiseducatie 109.671 cursisten; 65% van hen was van allochtone
herkomst. Het aandeel allochtonen onder de deelnemers aan de basiseducatie is in
de loop van de jaren negentig geleidelijk toegenomen. In 1990 vormden zij nog de
helft van de cursisten. In absolute aantallen is het aantal allochtone cursisten sinds
1994 aan het dalen. De afname is door de Algemene Rekenkamer in verband gebracht met een vermindering van de bijdrage aan het NT2-onderwijs van Arbeidsvoorziening (Algemene Rekenkamer 1998). Uit het rechtergedeelte van figuur 5.17
blijkt overigens dat ook het aantal autochtone basiseducatiecursisten afneemt, en
wel in sterkere mate dan bij de allochtone cursisten het geval is.
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Vrouwen hebben ook onder de allochtone deelnemers aan de basiseducatie de overhand, maar bij de autochtone deelnemers is het verschil tussen de aandelen van
mannen en vrouwen veel groter dan bij de allochtone deelnemers.
De leeftijdsverdeling van de allochtone deelnemers aan de basiseducatie is heel
anders dan die van de autochtone deelnemers (figuur 5.18). Van de allochtone
deelnemers is drie kwart jonger dan 40 jaar. De autochtone deelnemers zijn veel
gelijkmatiger verdeeld over de onderscheiden leeftijdsklassen.
Figuur 5.18 Deelnemers aan de basiseducatie, naar bevolkingsgroepering en leeftijd, 1997 (in procenten)
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Sinds 1993 is het aandeel van de 30-50-jarigen onder de allochtone deelnemers aan
de basiseducatie enigszins toegenomen. De aandelen van de jongste én de oudste
leeftijdsklasse zijn teruggelopen.
De basiseducatie is in de eerste plaats bedoeld voor personen die in hun initiële opleiding niet verder zijn gekomen dan hooguit twee leerjaren in het voortgezet onderwijs. Een deel van de cursisten is hoger opgeleid. Onder de autochtone deelnemers was dit in 1997 bij ongeveer 30% het geval. Van de allochtone deelnemers
was 15% hoger opgeleid.
Het hoge aandeel allochtone deelnemers aan de basiseducatie brengt met zich mee
dat het taalonderricht voor het grootste deel bestaat uit NT2-cursussen. In 1997
werd bijna drie kwart van het totaal aan taalcursusuren hieraan besteed. Het aandeel NT2-uren is in de loop van de tijd sterk toegenomen. In 1992 bedroeg het nog
56%.
Binnen de basiseducatie zijn er taalcursussen op vier niveaus: toeleiding, alfabetisering, middenniveau en doorstromingsgerichte cursussen. Bijna de helft van het
aantal cursusuren wordt op het middenniveau gegeven. Alfabetisering neemt iets
minder dan een derde van het aantal cursusuren in beslag en 17% van de contact-
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tijd wordt besteed aan doorstromingsgericht taalonderwijs. Alfabetisering is in de
loop van de tijd een steeds groter beslag gaan leggen op de capaciteit. Het aandeel
ervan in contacturen was in 1992 nog minder dan 20%. De toename van de alfabetisering is ten koste gegaan van het aandeel cursusuren op middenniveau.
5.8.2 Deelname aan het voortgezet volwassenenonderwijs
Over de deelname van personen uit de minderheden of allochtonen aan het voortgezet volwassenenonderwijs zijn geen gegevens van het CBS beschikbaar. Wel is er
een statistiek van het aantal deelnemers aan het NT2-onderwijs dat in het vavo
wordt aangeboden (tabel 5.6).

Tabel 5.6 Deelnemers aan NT2-cursussen in het vavo, naar geslacht, 1993-1997 (in procenten en totaal)
1993
mannen
56
vrouwen
44
n = totaal
19.900
Bron: CBS (statistiek VE'98)

1994
56
44
20.600

1995
54
46
22.400

1996
51
49
21.300

1997
44
56
36.300

Van 1993 tot 1996 nemen jaarlijks rond de 20.000 personen deel aan een vavoNT2-cursus. Het aandeel vrouwen is in die jaren steeds iets lager dan het aandeel
mannen. In 1997 verandert dit. Het aantal deelnemers neemt dan toe met 15.000
personen. De verdeling naar geslacht wijzigt zich ten gunste van de vrouwen.
Een breuk in de deelnamecijfers van allochtonen aan het vavo komt ook naar voren
in de BVE-vernieuwingsmonitor van het ITS (Van Esch en Vrieze 1998: 111). De
monitor geeft deelnamecijfers en aandelen allochtonen in het vavo over de schooljaren 1993/'94- 1996/'97. In het schooljaar 1994/'95 telde het vavo volgens de
monitor iets meer dan 23.000 deelnemers waarvan 38% van allochtone herkomst.
Een schooljaar later was het aantal deelnemers opgelopen tot bijna 39.000 en bedroeg het aandeel allochtonen 58%.
De sterke toename van de deelname is vermoedelijk een gevolg van de inwerkingtreding van het inburgeringsbeleid in 1996. Het is mogelijk dat in samenhang daarmee de al langer nagestreefde verschuiving van deelnemers aan de basiseducatie
naar het vavo een bijdrage heeft geleverd aan de plotselinge stijging van de deelname van allochtonen aan het vavo.
5.8.3 Educatie en inburgering
Ingevolge het inburgeringsbeleid krijgen nieuwkomers sinds 1996 een inburgeringsprogramma aangeboden. Personen voor wie deelname aan het inburgeringsprogramma noodzakelijk wordt geacht voor hun integratie zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) in 1998 verplicht aan een
inburgeringstraject deel te nemen. Het traject bestaat onder meer uit een educatief
programma met NT2-onderwijs, een programma maatschappelijke oriëntatie en
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beroepenoriëntatie. In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de inhoud van de
WIN.
Vóór de invoering van de WIN bestonden inburgeringsprogramma's voornamelijk
uit NT2-lessen. Er waren drie streefniveaus: sociale redzaamheid, beroepsredzaamheid en educatieve redzaamheid. Deze niveaus corresponderen met een niveauindeling van scores op CITO-toetsen in vijf klassen. Sociale redzaamheid komt overeen
met CITO-2-niveau. Van personen die dit niveau hebben wordt aangenomen dat zij
hun weg kunnen vinden in de Nederlandse instellingen en kunnen deelnemen aan
vrijwilligerswerk. Van professionele redzaamheid is sprake als CITO-3 wordt gehaald. CITO-4/5 opent de deur naar deelname aan beroepsopleidingen.
Aanvankelijk werd uitgegaan van een programmaomvang van 500 uren, maar al
snel kwamen er signalen dat dit voor de meeste deelnemers onvoldoende was om
CITO-2 te bereiken. Als reactie daarop is het programma aanbod uitgebreid naar
600 uren.
Het nieuwkomersbeleid en de inburgeringsprogramma's zijn nog betrekkelijk 'jong'.
Het beleid is echter van meet af aan begeleid met onderzoek naar de uitvoering en
de effecten. De Inspectie van het onderwijs heeft de kwaliteit van de programma's
en de resultaten die bij de deelnemers worden bereikt in de pre-WIN-periode onderzocht (Inspectie van het onderwijs 1997). Door het onderzoeksbureau Regioplan is
onderzoek gedaan naar het verloop van de inburgeringstrajecten in hun geheel,
waarbij het accent lag op de entree van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt
(Weening en Visser 1998).
In het Regioplan-onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van 1.135 nieuwkomers
die in de tweede helft van 1996 zijn opgenomen in de administratie van de Bureaus
Nieuwkomers van tien gemeenten, waaronder de grote vier. De gegevens gaan over
de situatie van de nieuwkomers in juli/augustus 1998, anderhalf tot twee jaar na opneming in de administratie. Hoewel de onderzoeksgemeenten alle gebruikmaken
van het speciaal hiervoor ontworpen administratiesysteem Diagram, bleken de gegevens verre van compleet. Bovendien waren er grote verschillen in de gebruikte
categorieën. De betrouwbaarheid van een deel van de onderzoeksgegevens is dan
ook beperkt.
Een aantal relevante gegevens over de nieuwkomers wordt hier puntsgewijze
samengevat.
- De groep vrouwen is even groot als de groep mannen. De gemiddelde leeftijd is
31,5 jaar, 70% is jonger dan 35 jaar en bijna de helft is 25-34-jaar.
- 38% van de nieuwkomers komt uit de herkomstlanden van de vier grootste
minderheidsgroeperingen (Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen), 35%
uit de landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen (Irak, Somalië,
voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Iran).
- Gezinsvormers zijn met 41% de grootste categorie onder de nieuwkomers. Een
vrijwel even groot deel (39%) is vluchteling en 12% is gekomen uit hoofde van
gezinshereniging.
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84% van de nieuwkomers is geplaatst in een inburgeringsprogramma.
Belangrijkste redenen voor niet-plaatsing zijn ziekte en onvoldoende
beheersing van de Nederlandse taal.
- De deelnemers aan een programma op het niveau van de basiseducatie vormen
met 43% de grootste categorie, maar het aandeel van deelnemers op vavoniveau doet hier met 39% nauwelijks voor onder.
Het belangrijkste gegeven van het onderzoek is in dit verband de positie van de
nieuwkomers in het programma anderhalf tot twee jaar na opname in de
administratie van de nieuwkomersbureaus. Het blijkt dat 31% van alle
geregistreerden een inburgeringsprogramma heeft afgerond; 26% is nog bezig,
27% heeft het programma voortijdig afgebroken en 16% is nooit begonnen.
Als onderdeel van het onderzoek zijn ook gesprekken gevoerd met de uitvoerders
van de programma's en met betrokkenen van de nieuwkomersbureaus. In het
merendeel van de gevallen is men niet tevreden over de resultaten die bij de
cursisten worden gehaald. De programma's worden onvoldoende kwalificerend
geacht om de cursisten op zo'n niveau te brengen dat bemiddeling naar de arbeidsmarkt mogelijk is. Ook 600 uur NT2-onderwijs blijkt voor het overgrote deel van
de cursisten onvoldoende voor professionele of educatieve redzaamheid. De oorzaken daarvan worden gelegd bij de te geringe kwaliteit van het aanbod en bij de
probleemcumulatie waar vooral vluchtelingen mee te maken hebben. Mede in verband hiermee is het verzuim hoog, hetgeen ook niet bijdraagt tot het realiseren van
een goed resultaat. In een aantal gevallen gaat dit samen met het accepteren van
slecht betaald werk beneden het eigen scholingsniveau en dat vormt dan weer een
belemmering voor de studie. Speciaal voor hoger opgeleiden blijkt het moeilijk te
voldoen aan de hoge taaleisen die worden gesteld op het niveau waarop zij aan het
werk willen.
De indrukken van de betrokkenen worden bevestigd door het onderzoek van de
Inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft de uitstroom en de toetsresultaten
geanalyseerd van 6.662 nieuwkomers die in 1996 stonden ingeschreven voor een
inburgeringsprogramma bij 28 instellingen van de volwasseneneducatie. Van deze
nieuwkomers namen er op 1 januari 1997 1.593 niet meer deel aan het programma.
Figuur 5.19 geeft informatie over hen.
Ruim 40% van de uitstromers had het programma niet afgemaakt. De helft daarvan
was echter voortijdig gestopt omdat zij eerder klaar waren. Dit laatste duidt erop
dat het cursusaanbod onvoldoende differentiatiemogelijkheden biedt, een probleem
dat ook wordt gesignaleerd in het onderzoek van Regioplan.
Uit de rechtergrafiek van figuur 5.19 blijkt dat het niveau CITO-2 voor het overgrote deel van de cursisten het maximaal haalbare is. Bijna een derde van de uitstromers heeft ook dit niveau niet gehaald. Niet meer dan 10% van de uitstromers
heeft een niveau van taalbeheersing dat voldoende is voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of voor deelname aan een beroepsopleiding.
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Figuur 5.19 Resultaten van inburgeringsprogramma's voor nieuwkomers in de volwasseneneducatie, 1996 (in
procenten)
uitstromers 1996

niveau afronding 1996

afgebroken (21%)
volledig
afgerond (59%)

cito-4/5 (3%)
cito-3 (6%)

anders (2%)
<cito-2 (23%)

eerder
klaar (20%)

cito-2 (66%)

Bron: Inspectie van het onderwijs (1997) SCP-bewerking

De inspectie heeft ook proberen te achterhalen wat de uitstromers na het verlaten
van de cursus zijn gaan doen. De registratie hiervan door de instellingen bleek
echter zeer gebrekkig. Van bijna de helft van de uitstromers was de bestemming
onbekend. Van de overigen ging het overgrote deel na het programma deelnemen
aan een ander programma van de volwasseneneducatie.
5.8.4 Conclusie
Grote aantallen allochtone volwassenen maken gebruik van de mogelijkheid om in
de educatie deel te nemen aan onderwijs in het Nederlands als tweede taal. Tot voor
kort werd daarbij onderscheid gemaakt tussen de basiseducatie voor personen met
weinig of geen voorafgaande opleiding en het vavo. Thans zijn de basiseducatie en
het vavo opgegaan in de educatie en maken de instellingen deel uit van de ROC's.
De hier gepresenteerde gegevens gaan over de oude situatie. Ze maken duidelijk dat
het aantal allochtone deelnemers aan de basiseducatie de laatste jaren enigszins is
teruggelopen. Hun aandeel in het totaal van de cursisten neemt echter nog steeds
toe. De deelname van allochtone cursisten aan het NT2-onderwijs in het vavo is
sterk toegenomen.
Voor de deelname van de minderheden aan educatieve programma's is het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers van belang. Dit beleid heeft geresulteerd in de Wet
inburgering nieuwkomers die in september 1998 van kracht is geworden. Ook hiervoor geldt dat de gegevens in deze paragraaf betrekking hebben op de oude situatie.
Ingevolge het inburgeringsbeleid kregen nieuwkomers een inburgeringstraject aangeboden. Een educatief programma maakt deel uit van dit traject. Het programma
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had tot doel nieuwkomers die willen deelnemen aan de arbeidsmarkt daarvoor te
kwalificeren. Voor personen die geen deelname aan de arbeidsmarkt op het oog
hadden, diende minimaal sociale redzaamheid te worden gerealiseerd.
Van de instanties die bij de inburgering zijn betrokken, wordt verwacht dat zij goed
zicht hebben en houden op de voortgang door het traject van de deelnemers. Uit onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van administratieve gegevens van de betrokken instellingen blijkt echter dat bij de registratie met sterk uiteenlopende definities wordt gewerkt en dat de administraties veel lacunes vertonen. Daarbij moet
worden bedacht dat de instellingen hetzelfde administratiesysteem hanteerden. Uit
een reconstructie die onderzoekers vervolgens hebben gemaakt, valt af te leiden dat
het overgrote deel van de nieuwkomers daadwerkelijk een inburgeringsprogramma
is gaan volgen. Een aanzienlijk deel van hen (20%-35%) is echter voortijdig afgehaakt.
Voor nieuwkomers die willen deelnemen aan de arbeidsmarkt zou het Inburgeringsprogramma moeten resulteren in professionele of educatieve redzaamheid. Dit
niveau bleek echter slechts voor een zeer gering deel van de nieuwkomers weggelegd. Twee derde van hen komt niet verder dan sociale redzaamheid en ongeveer
kwart haalt ook dit niveau niet. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat in de WIN de
cursusduur voor het educatief programma is verhoogd van 500 naar 600 uur. Of dit
voldoende is, is gegeven de hier besproken resultaten echter zeer de vraag.
5.9 Samenvatting en conclusies
De eerste keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs is voor het merendeel van de leerlingen een brugklas. De brede brugklas van waaruit ook nog doorstroming naar het havo mogelijk is, is ook bij leerlingen uit de minderheden uiterst
populair. In het derde jaar na hun start in het voortgezet onderwijs hebben vrijwel
alle leerlingen een definitieve keuze gemaakt voor één van de vier schooltypen die
dit onderwijs kent (vbo, mavo, havo of vwo). Bij de definitieve keuze wordt de aanvankelijke, in verhouding tot hun prestaties relatief hoge, keuze van met name de
Turkse en Marokkaanse leerlingen enigszins gecorrigeerd. Bijna 90% van deze
leerlingen komt uiteindelijk terecht op het vbo of het mavo. Toch lijken de relatief
hoge adviezen en keuzen eerder een positieve dan een negatieve uitwerking te
hebben op de loopbanen van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs. In het vijfde jaar na de start is hun positie niet slechter dan bij de definitieve
keuze in het derde jaar.
Doordat leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs op hogere
schooltypen terechtkomen dan hun prestaties toelaten, beginnen zij in vrijwel alle
schooltypen met een aanzienlijke prestatieachterstand. Het gaat hierbij om een achterstand in objectief vastgestelde cognitieve vaardigheden. Die achterstand blijft
ook in het derde jaar na de start onverminderd gehandhaafd. Ondanks hun prestatieachterstand stromen de leerlingen uit de minderheden in vrijwel gelijke mate
door als autochtone leerlingen en dit wijst erop dat in het voortgezet onderwijs
dezelfde mechanismen werkzaam zijn als bij de toekenning van het advies aan het
einde van het basisonderwijs: de beoordeling en de waardering door leerkrachten
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van de prestaties van leerlingen uit de minderheden en de daarmee verbonden
loopbaanbeslissingen zijn gunstiger dan hun objectief gemeten prestaties.
De positieve waardering van hun zwakke prestaties door leerkrachten lijkt de leerlingen uit de minderheden vooral voordelen te bieden, maar er is ook een keerzijde.
In de eerste plaats verlaat van de leerlingen uit de minderheden een veel groter deel
het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. In de tweede plaats zakt een
onevenredig groot deel van deze leerlingen voor het eindexamen. De gepresenteerde gegevens over het eindexamen bevestigen het hiervoor aangestipte mechanisme.
Op de schoolonderzoeken doen de prestaties van de leerlingen uit de minderheden
nauwelijks onder voor die van de autochtone kandidaten, maar op het centraal
schriftelijk examen zijn hun scores veel lager. Daarbij moet worden bedacht dat de
leerlingen die meedoen aan het examen in feite al een positieve selectie zijn van
alle leerlingen uit de minderheden die aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen.
Het merendeel van de leerlingen uit de minderheden zit in het voortgezet onderwijs
op schooltypen waar objectief gemeten prestaties een geringere rol spelen bij
schoolloopbaanbeslissingen. Wellicht is dat één van de redenen waarom de doorstroming naar het mbo weinig te lijden heeft van hun zwakke prestaties. De deelname van leerlingen uit de minderheden aan het mbo doet namelijk nauwelijks
onder voor de mbo-deelname van autochtone leerlingen. Anders dan in het verleden nemen zij inmiddels ook evenveel als autochtone jongeren deel aan de opleidingen van het leerlingwezen.
De analyse van de loopbanen en de onderwijsdeelname van jongeren uit de minderheden die in dit hoofdstuk is uitgevoerd laat zien dat de extreem ongunstige positie
van de Marokkaanse jongeren die in andere onderzoeken prominent naar voren is
gekomen, een verschijnsel van voorbijgaande aard is geweest. Marokkaanse jongeren doen het zeker niet slechter dan Turkse jongeren. Samen met de Antilliaanse
jongeren behoren zij echter tot de zwakst presterende groeperingen in het voortgezet onderwijs en de gevolgen daarvan zijn in het voorgaande uitvoerig belicht.
Tot slot nog een positief aspect van de onderwijspositie van leerlingen uit de minderheden. De selecte groep van hen die erin slagen het eindexamen havo of vwo te
halen stroomt niet minder door naar het hoger onderwijs dan de autochtone geslaagden. Het aandeel van de hbo/wo-deelnemers onder de minderheden is in de
relevante leeftijdsklasse weliswaar aanzienlijk lager dan bij de autochtone jongeren,
niettemin kan worden vastgesteld dat de doorstroming van leerlingen uit de minderheden naar de hoogste vormen van het onderwijs voorspoedig verloopt. Eenmaal
in het hoger onderwijs doen studenten uit de minderheden in hun studieprestaties
en studieverloop niet onder voor autochtone studenten.
Hogere opleidingsniveaus voor jongeren uit de minderheden leiden tot verbetering
van de toekomstige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving.
Volwassenen uit de minderheden die nu kampen met tekorten in hun cognitieve
toerusting en met een te geringe beheersing van de Nederlandse taal, schieten hier
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echter weinig mee op. Zij zijn aangewezen op de educatie die wordt aangeboden
door de Regionale Opleidingen Centra (ROC's). De ROC's bieden hun vooral de
mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in het Nederlands als tweede taal.
Blijkens de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens maken zij hiervan op uitgebreide schaal gebruik. De basiseducatie is steeds meer een instelling geworden voor
NT2-onderwijs en in het vavo is de deelname aan NT2-onderwijs sterk toegenomen.
De educatie is een belangrijke rol toebedacht in het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. In de Rapportage minderheden 1998 is duidelijk geworden dat het veel
Turken en Marokkanen die zich in de jaren zestig en zeventig hier hebben gevestigd niet best is vergaan (Tesser et al. 1998). Dit is mede het gevolg van hun geringe scholing en gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Teneinde te voorkomen dat de huidige nieuwkomers eenzelfde lot te wachten staat, wordt een inburgeringsbeleid gevoerd. Dit beleid heeft in 1998 geresulteerd in de Wet inburgering
nieuwkomers (WIN). Nieuwkomers nemen ingevolge het inburgeringsbeleid deel
aan een educatief programma, dat degenen onder hen die willen werken in staat
moet stellen tot deelname aan de arbeidsmarkt. NT2-onderwijs vormt een centraal
bestanddeel van het programma en dit werd tot voor kort uitgevoerd door de instellingen van de volwasseneneducatie. Thans behoort het tot het educatieve aanbod
van de ROC's.
Het inburgeringsbeleid is nog van recente datum, maar de eerste ervaringen maken
duidelijk dat het hoge doel van het beleid, een sluitende aanpak die voor nieuwkomers die dat willen, resulteert in deelname aan de arbeidsmarkt, zeer moeilijk is te
realiseren. Het overgrote deel van de nieuwkomers wordt weliswaar in een programma geplaatst, maar ruim een kwart maakt het programma niet naar behoren
af. Ernstiger is dat slechts een zeer klein deel van de nieuwkomers het niveau haalt
dat minimaal nodig wordt geacht om met succes te kunnen opereren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Conclusie
Eind jaren tachtig is vastgesteld dat leerlingen uit de minderheden in het onderwijs
bij lange na niet het niveau halen van hun autochtone medeleerlingen. De gegevens
en analyses die in dit hoofdstuk en in het voorgaande hoofdstuk zijn besproken,
maken duidelijk dat hierin in de loop van de jaren negentig wel iets, maar niet genoeg is veranderd. De belangrijkste obstakels voor een succesvoller verloop van de
onderwijsloopbanen van de leerlingen uit de minderheden zijn in de analyses helder naar voren gekomen. In de eerste plaats is er de achterstand in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in het Nederlands bij aanvang van het basisonderwijs.
In de tweede plaats is er het gegeven dat de basisscholen er slechts in zeer beperkte
mate in slagen om in de acht leerjaren die daarvoor beschikbaar zijn de achterstand
te verminderen, met als resultaat dat de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen
met de grootste achterstand aan het einde van het basisonderwijs in hun taalontwikkeling zo'n twee jaar achterliggen op hun autochtone klasgenoten. Daarna gebeurt
er iets merkwaardigs: leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs hanteren bij
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beslissingen over de schoolloopbanen voor leerlingen uit de minderheden lagere
prestatiemaatstaven dan voor autochtone leerlingen. Dit lijkt de leerlingen uit de
minderheden in eerste instantie verder te brengen dan op grond van hun objectieve
prestatie kan worden verwacht, maar voor een deel van de leerlingen werkt het averechts uit. Onevenredig veel leerlingen uit de minderheden verlaten het voortgezet
onderwijs zonder diploma en op de eindexamens vormt het centraal examen een
hindernis die voor te veel kandidaten uit de minderheden te hoog is.
Van de mogelijkheden die de volwasseneneducatie aan allochtonen biedt om hun
taalvaardigheid in het Nederlands te vergroten, wordt op uitgebreide schaal gebruikgemaakt. Het overgrote deel van de nieuwkomers wordt overeenkomstig de
bedoeling van het inburgeringsbeleid geplaatst in een educatief programma. De
beoogde professionele zelfredzaamheid die nieuwkomers in staat moet stellen met
succes deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt echter maar door weinigen gehaald. Sociale zelfredzaamheid is voor het merendeel van de nieuwkomers het
hoogst haalbare. In hoeverre de vorig jaar in werking getreden Wet inburgering
nieuwkomers hierin verbetering kan brengen, moet worden afgewacht. Al te veel
optimisme hierover lijkt echter misplaatst.
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6 ONDERWIJS: RELEVANTE FACTOREN, AANPAK, BELEID

6.1 Inleiding
Het inmiddels bekende gegeven dat het opleidingsniveau van personen uit de minderheden sterk achterloopt bij dat van de autochtone bevolking is in hoofdstuk 3
van deze rapportage met cijfers onderbouwd. Daarbij is duidelijk geworden dat er
binnen de minderhedenbevolking thans sprake is van een aanzienlijke variatie in
opleidingsniveaus. Jongeren zijn veel beter opgeleid dan ouderen en binnen de
jongerenbevolking uit de minderheden staan degenen die hun opleiding in Nederland hebben gehad er weer beter voor dan zij die geheel of gedeeltelijk in het herkomstland zijn opgeleid. Naarmate de jongere generatie de oudere gaat vervangen
zal dus het opleidingsniveau van de minderheden hoger worden. In hoeverre en in
welk tempo het niveau van de autochtone bevolking wordt gehaald, hangt af van de
resultaten die jongeren uit de minderheden in het Nederlandse onderwijs behalen
en van het verdere verloop van de migratie.
De schoolprestaties en de schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden in
het Nederlandse onderwijs zijn geanalyseerd in de hoofdstukken 4 en 5. Deze
hoofdstukken leveren een complex en op sommige punten tegenstrijdig beeld op.
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen onderscheiden herkomstgroeperingen. In het
basisonderwijs blijven de gemiddelde prestaties van leerlingen uit de minderheden
van het begin tot het einde ver achter bij de prestaties van autochtone leerlingen.
Het profiel van de doorstroming naar het voortgezet onderwijs is echter gunstiger
dan op grond van de prestaties en het opleidingsniveau van de ouders mocht
worden verwacht. Voortijdig verlaten van het onderwijs komt bij jongeren uit de
minderheden echter veel meer voor dan bij autochtone jongeren. De schoolloopbanen van de jongeren uit de minderheden die niet uitvallen zijn daarentegen
nauwelijks ongunstiger dan die van autochtone jongeren, maar binnen eenzelfde
schooltype zijn hun prestaties beduidend lager dan die van autochtone leerlingen.
Desondanks is de doorstroming naar het secundair beroepsonderwijs en naar het
hoger onderwijs, gegeven het laatst bezochte type voortgezet onderwijs, vergelijkbaar met die van autochtone jongeren.
Het uiteindelijke resultaat van de schoolloopbanen van jongeren uit de minderheden in het Nederlandse onderwijs komt erop neer dat zij veel beter zijn opgeleid
dan hun ouders en dat een substantieel deel van hen ook doordringt tot de hoogste
treden van de opleidingsladder. Dat neemt niet weg dat hun uiteindelijke opleidingsniveau gemiddeld genomen nog aanzienlijk achterblijft bij dat van hun
autochtone leeftijdgenoten. Zwakke prestaties in het basisonderwijs en het voortijdig verlaten van het voortgezet onderwijs vormen hierin de sleutelfactoren. Dat hun
onderwijsloopbanen zich toch nog betrekkelijk gunstig ontwikkelen, moet voor een
deel worden toegeschreven aan een soepele behandeling door leerkrachten bij het
nemen van beslissingen over doorverwijzing, toelating en bevordering.
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Wat de migratie betreft, in hoofdstuk 3 is gebleken dat voortgaande migratie van
partners die uitsluitend in het herkomstland zijn opgeleid een negatieve factor is in
de ontwikkeling van het opleidingsniveau van de minderheden. Een aanzienlijk
deel van deze partners heeft een laag opleidingsniveau en dit vertraagt de stijging
van het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolkingsgroep waartoe zij behoren.
Voor de integratie van de minderheden is het een voorwaarde dat het opleidingsniveau van de jongeren een peil bereikt dat vergelijkbaar is met het opleidingsniveau
van autochtone jongeren en dat nieuwe migranten zich op zijn minst de Nederlandse taal in voldoende mate eigen maken. De overheid voert beleid om dit te realiseren. Hoe dit beleid eruitziet en wat de merites ervan zijn in het licht van de gegevens die zijn behandeld in de voorgaande hoofdstukken, vormt het hoofdonderwerp
van dit hoofdstuk.
Voor een goede beoordeling van het beleid is het nodig zicht te hebben op de oorzaken van de relatief ongunstige schoolloopbanen van een deel van de leerlingen uit
de minderheden. Daarom opent dit hoofdstuk met een beschouwing over relevante
factoren in verband met de prestatieachterstand van leerlingen uit de minderheden
in het basisonderwijs en het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs.
Daarbij wordt eerst gekeken naar factoren die direct zijn verbonden met de leerlingen zelf en met hun thuissituatie (§ 6.2). Vervolgens komt het onderwijs aan bod
(§ 6.3).
Relevante factoren leveren lang niet altijd direct aanknopingspunten voor verbetering op. In veel gevallen is het alleen mogelijk de negatieve gevolgen ervan aan te
pakken. In paragraaf 6.4 passeren verschillende mogelijkheden de revue. Een deel
ervan is al eens toegepast en ook die toepassingen worden besproken.
In de Rapportage minderheden 1996 is een uitvoerige historische schets gegeven
van het onderwijsbeleid ten behoeve van de minderheden. Die zal in dit hoofdstuk
niet worden herhaald. De behandeling van het beleid in paragraaf 6.5 blijft beperkt
tot de veranderingen die zich sinds 1996 hebben voorgedaan. Centraal daarin staat
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) dat in 1998 van start is gegaan. GOA richt zich op het primair en het voortgezet onderwijs. Daarna komen de
veel beperkter beleidsinitiatieven ten behoeve van leerlingen uit de minderheden in
het secundair beroepsonderwijs en het hoger onderwijs aan bod.
Het inburgeringsbeleid is het volgende onderwerp van paragraaf 6.5. Hiervóór is de
voortgaande migratie genoemd als een factor die invloed heeft op het ontwikkelingsniveau van de minderheden. Opleidingstekorten, gebrekkige beheersing van
de Nederlandse taal en het ontbreken van kennis over het functioneren van Nederlandse instellingen belemmeren de inpassing van nieuwkomers. Het inburgeringsbeleid heeft tot doel de nieuwkomers op deze aspecten beter toe te rusten en hen te
ondersteunen bij hun entree op de arbeidsmarkt. Hier worden de educatieve elementen van dit beleid besproken.
Ten slotte is er in paragraaf 6.5 aandacht voor de bijdrage die het ministerie van
VWS levert aan het tegengaan van onderwijsachterstand bij leerlingen uit de minderheden. Niet alleen het ministerie van OC&W voert beleid ten behoeve van leerlingen uit de minderheden, ook het ministerie van VWS is van oudsher betrokken
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bij het achterstandenbeleid. Het ministerie subsidieert een groot aantal voor- en
buitenschoolse projecten die zijn gericht op verbetering van de toerusting van leerlingen en hun ouders. Ze passeren hier kort de revue.
Paragraaf 6.6 sluit dit hoofdstuk af. Aan de hand van een samenvatting van de belangrijkste bevindingen wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het beleid aansluit
op de meest relevante achterstandsfactoren. De volgende vraag is in welke mate het
beleid vormen van aanpak van achterstand bevordert die hier als veelbelovend naar
voren komen. Het antwoord hierop geeft zicht op de mogelijke effectiviteit van het
beleid en biedt aanknopingspunten voor de optimalisering ervan.
6.2 Relevante factoren: kenmerken van leerlingen, hun ouders, de thuissituatie
De zwakke prestaties in het basisonderwijs en de hoge mate van voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs zijn in het voorgaande aangewezen als de belangrijkste knelpunten in de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden. In hoofdstuk 4 is nog eens geïllustreerd dat leerlingen uit de minderheden direct al bij de start van het basisonderwijs een aanzienlijke achterstand hebben in de
cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het volgen van het taal- en rekenonderwijs. De vraag is wat de precieze aard is van de aanvangsachterstanden en
waardoor ze worden veroorzaakt.
Als leerlingen uit de minderheden direct al bij aanvang van het basisonderwijs een
achterstand in cognitieve ontwikkeling hebben, ligt het voor de hand de oorzaken
daarvan in de voorschoolse fase te zoeken. Twee mogelijkheden dienen zich aan:
aanlegfactoren en de invloed van het thuismilieu op de cognitieve ontwikkeling.
Aanleg kan een rol spelen, maar in de voorgaande hoofdstukken is al op verschillende plaatsen betoogd dat bij kinderen uit de minderheden eerder een reserve dan
een tekort aan intellectueel talent te verwachten is. Dit is een gevolg van het feit dat
de herkomstlanden van de minderheden gekenmerkt worden door een veel minder
uitgekristalliseerde sociale stratificatie dan de Nederlandse samenleving. Een laag
ontwikkelingsniveau van de ouders van kinderen uit de minderheden is dan niet
zozeer een gevolg van ontbrekende capaciteiten, als wel van een beperkte kansenstructuur. In de verklaring van de aanvangsachterstand van leerlingen uit de minderheden is de aandacht dan ook vooral gericht op de aanwezigheid van factoren in
het thuismilieu die de vroegkinderlijke cognitieve ontwikkeling remmen of op het
ontbreken of minder effectief werken van factoren die een positieve invloed hebben
op die ontwikkeling. Het inzicht in de mechanismen die hierbij een rol spelen is
gegroeid. Drie ontwikkelingsdomeinen zijn te onderscheiden: algemene of metacognitieve leervaardigheden, kennis van de wereld en de thuistaal. Ze worden hier
kort besproken. Daarna volgt een beknopte beschouwing over de achtergronden van
het voortijdig verlaten van het onderwijs.
6.2.1 Metacognitieve vaardigheden
Voor de verwerking van schoolse leerstof hebben leerlingen een heel scala van specifieke cognitieve vaardigheden nodig: hoofd- en bijzaken onderscheiden, regel211

matigheden onderkennen, met abstracte begrippen werken, overeenkomsten en verschillen identificeren, oplossingen voor bepaalde problemen toepassen in nieuwe
situaties, weten hoe je iets kunt opzoeken, algemene regels toepassen op concrete
gevallen, uitzonderingen op een regel kunnen onderkennen. Voor dit soort vaardigheden is een nieuwe term bedacht, ze worden tegenwoordig aangeduid als 'metacognitieve vaardigheden'. Het zijn algemene vaardigheden die in elke leersituatie
nodig zijn voor het zich eigen maken en verwerken van leerstof. Men zou ze ook
'algemene leervaardigheden' kunnen noemen.
Algemene leervaardigheden spelen op elk niveau van het onderwijs een rol, maar
ze maken geen deel uit van het curriculum van scholen. Leerlingen krijgen er dus
niet expliciet onderwijs in. Wie er van huis uit meer van heeft meegekregen, heeft
daar op elk niveau van het onderwijs voordeel van. Een geringere ontwikkeling van
de algemene leervaardigheden van leerlingen uit de minderheden zou kunnen verklaren waarom zij er in de loop van het basisonderwijs niet in slagen hun prestatieachterstand ten opzichte van autochtone leerlingen verder in te lopen. Het is een
constante factor die er in elk leerjaar opnieuw toe leidt dat zij minder profijt hebben
van het leerstofaanbod en van de instructie van de leerkracht.
De ontwikkeling van de algemene leervaardigheden bij kinderen verloopt maar ten
dele spontaan. Kinderen leren ze voor groot deel van anderen die deze vaardigheden al bezitten en ze dagelijks gebruiken en toepassen. Ouders dragen ze aan hun
kinderen over door voordoen, geven van uitleg en van aanwijzingen bij het oplossen van problemen, door de kinderen op weg te helpen met vragen. Kortom door
een heel scala van handelingen die, wanneer ze door een onderwijzer op school
worden verricht door iedereen onmiddellijk worden aangeduid als instructie.
Daarom wordt hiervoor ook wel de term 'informele instructie' gebruikt (Leseman
1989).
Vrijwel alle ouders van jonge kinderen praktiseren in de opvoeding vormen van informele instructie, maar de kwaliteit en de intensiteit verschillen sterk. Hoger opgeleide ouders zijn er veel beter in dan ouders met weinig of geen opleiding. Ook
door de cultuur bepaalde gewoonten in de opvoeding en in de wijze van omgaan
met kinderen spelen een rol.
Vormen van informele instructie vinden vooral plaats tijdens het voorlezen aan
kinderen, bij spelletjes, in gesprekken tijdens de maaltijd en naar aanleiding van televisieprogramma's. Hoger opgeleide ouders stimuleren kinderen in het stellen van
vragen, in het zelf verzinnen van antwoorden. Vaak beantwoorden ze vragen van
kinderen met tegenvragen, waardoor de kinderen zelf stapje voor stapje tot antwoorden komen. Lager opgeleiden zijn eerder geneigd vragen van kinderen af te
kappen of zelf direct het antwoord te geven.
Informele instructie die ouders aan hun kinderen geven is overigens geen eenrichtingsverkeer. De reacties van kinderen spelen ook een rol. Interesse en leergierigheid van kinderen en de bereidheid om mee te gaan in het vraag- en antwoordspel
sturen mede het ouderlijk gedrag. Kinderen zijn daarbij ook gevoelig voor de
sociaal-emotionele ondersteuning door de ouders. Een opbouwende en ondersteunende houding van de ouders waarbij deze vertrouwen tonen in de vaardigheden van het kind is eveneens van belang voor de cognitieve ontwikkeling. De in212

vloed hiervan loopt waarschijnlijk via het complex faalangst-prestatiemotief dat
mede bepaalt hoe kinderen probleemsituaties aanpakken. Al veel langer is bekend
dat leerlingen met een sterke negatieve faalangst veel minder efficiënt omgaan met
leersituaties dan minder faalangstige leerlingen (Hermans 1971). Ook op dit punt
speelt de opleiding van de ouders waarschijnlijk een rol, met negatieve gevolgen
voor kinderen van laagopgeleide ouders.
Vooral als gevolg van de grotere instructieve kwaliteit van het gedrag van hoger
opgeleide ouders zijn de algemene leervaardigheden van hún kinderen bij de aanvang van de basisschool beduidend verder ontwikkeld dan die van kinderen van
lager opgeleide ouders. Aangezien het merendeel van de ouders uit de minderheden
een zeer lage opleiding heeft, moet de instructieve kwaliteit van het ouderlijke gedrag ook als een doorslaggevende factor voor de aanvangsachterstand van leerlingen uit de minderheden worden beschouwd.
In de analyses die in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd is gebleken dat ook bij een gelijk opleidingsniveau van de ouders het aanvangsniveau in het basisonderwijs van
leerlingen uit de minderheden nog achterblijft bij dat van autochtone leerlingen. Bij
taal zijn de verschillen overigens aanzienlijk groter dan bij rekenen, waarover in
het vervolg van deze beschouwing meer.
Op deze bevindingen is het één en ander af te dingen, omdat het merendeel van de
ouders uit de minderheden in het geheel geen onderwijs heeft gevolgd en een laag
opleidingsniveau bij de minderheden dus een wat andere betekenis heeft dan bij
personen uit de autochtone bevolking. Niettemin is het aannemelijk dat de etnische
achtergrond van de minderheden, waarschijnlijk in interactie met het opleidingsen ontwikkelingsniveau van de ouders, nog een eigen invloed heeft op de omgang
met de kinderen en op de instructieve kwaliteit ervan. Er zijn aanwijzingen dat die
invloed loopt via tal van met de cultuur verweven opvattingen, gebruiken en gewoonten ten aanzien van de omgang met en de opvoeding van kinderen. Ze gaan
over de eigenschappen van kinderen waaraan men meer of minder belang hecht,
het opleggen van regels en gedragsvoorschriften aan kinderen, het geven van speelgoed, de verhouding tussen de kinderwereld en de wereld van de volwassenen, de
betekenis van het geschreven woord.
Vastgesteld is dat in een oraal georiënteerde cultuur als de Marokkaanse (voor)lezen weinig voorkomt (Pels 1991; Van der Leij et al. 1991). De wereld van het
kind wordt daar veelal opgevat als radicaal verschillend van de wereld van de volwassenen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een activiteit als het gezamenlijk
oplossen van problemen of puzzels door ouders en kinderen zelden voorkomt. Dat
ouders en kinderen op voet van gelijkwaardigheid deelnemen aan een gemeenschappelijk spel is onder dergelijke verhoudingen ook niet goed denkbaar.
Kinderen worden geacht geen mening te hebben over zaken die in de wereld van de
volwassenen voorvallen en naar hun mening wordt dan ook niet gevraagd. Respect
ten opzichte van ouderen is een centrale kwaliteit en waarde in de opvoeding.
Tegelijkertijd genieten de kinderen een grote mate van vrijheid in hun bezigheden
en krijgen zij weinig of geen beperkingen opgelegd.
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In onderzoek naar opvoedingspatronen onder etnische groepen bestaat er doorgaans
vooral interesse voor aspecten waarvan invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling
wordt verwacht. De aandacht is daarbij in de eerste plaats gericht op de gezagsrelaties tussen ouders en kinderen. Het aspect van de instructieve kwaliteit van omgang
tussen ouders en kinderen is bij de minderheden weinig onderzocht. Het lijkt echter
plausibel dat de hier genoemde elementen die zijn verbonden met de cultuur van
een deel van de minderheidsgroeperingen, de instructieve kwaliteit negatief beïnvloeden, zeker wanneer ze samengaan met een laag opleidings- en ontwikkelingsniveau van de ouders.
Empirische evidentie
De hiervoor gepresenteerde gedachtegang over het belang van informele instructie
en sociaal-emotionele ondersteuning voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen
en de samenhang met het opleidingsniveau van de ouders, was tot voor kort tamelijk speculatief. Daar is nu verandering in gekomen. Van der Leij en anderen zijn
in 1991 gestart met een onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling van Turkse,
Surinaamse en autochtone kinderen van 4 tot 9 jaar (Van der Leij et al. 1995). In
de Rapportage minderheden 1996 is hierover al bericht (Tesser et al. 1996: 205206). Het onderzoek is echter essentieel voor de onderbouwing van het betoog dat
in dit hoofdstuk wordt gehouden en daarom komt het hier nog een keer terug.
In het onderzoek van Van der Leij et al. zijn onder meer video-opnamen gemaakt
van het gedrag van ouders en kinderen bij het uitvoeren van gezamenlijke taken in
gestandaardiseerde situaties. Er werden een speltaak en een voorleestaak voorgelegd. Het gedrag van de ouders is beoordeeld op een aantal aspecten waarvan wordt
aangenomen dat ze te maken hebben met de instructieve kwaliteit van hun gedrag.
De video-opnamen zijn gemaakt voordat de kinderen naar de basisschool gingen.
De kinderen zijn vervolgens op de helft en aan het einde van hun eerste leerjaar op
de basisschool getoetst op hun Nederlandse woordenschat en op hun non-verbale
intelligentie. Naast observatie van de instructieve kwaliteit van het gedrag zijn er
ook gegevens verzameld over de mate van sociaal-emotionele ondersteuning die de
leerlingen van hun ouders krijgen.
Door Leseman et al. (1995) zijn de gegevens gebruikt om de verbanden te analyseren tussen de etnische herkomst van de kinderen, de instructieve kwaliteit van het
ouderlijke gedrag, de mate van sociaal-emotionele ondersteuning die de ouders
geven en de prestaties van de kinderen op de testen in het eerste leerjaar. De
samenhangen tussen instructieve kwaliteit en sociaal-emotionele ondersteuning
enerzijds en prestaties anderzijds blijken aanzienlijk. Hier is echter vooral van belang dat bij een gelijke mate van instructieve kwaliteit en sociaal-emotionele ondersteuning, de prestatieverschillen tussen de leerlingen uit de onderscheiden herkomstgroeperingen sterk afnemen. Het effect op de prestaties van de verschillen in
opleiding tussen de ouders uit de verschillende groeperingen kan geheel worden
toegeschreven aan de verschillen in instructieve kwaliteit en sociaal-emotionele ondersteuning. Wanneer vervolgens ook de thuistaal in het verklaringsmodel wordt
opgenomen, verdwijnen ook de nog resterende prestatieverschillen tussen de leer214

lingen uit de minderheidsgroeperingen en de autochtone leerlingen.
Effecten in een regressieanalyse zijn nog geen oorzaken. Het is denkbaar dat verschillen in de instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag en de prestaties op de
toetsen waarmee het aanvangsniveau van de leerlingen in het basisonderwijs zijn
vastgesteld, een gemeenschappelijke oorzaak hebben. Die oorzaak zou kunnen liggen in de genetische overeenkomst tussen de ouders en hun kinderen. Leseman et
al. zijn zich van deze mogelijkheid bewust en ze hebben de kinderen een half jaar
na de eerste testafname nog een keer onderzocht. Ook bij de tweede meting blijven
er bij controle voor de score op de eerste meting significante effecten van instructieve kwaliteit, sociaal-emotionele ondersteuning en thuistaal. Dat déze effecten het
gevolg zijn van een derde gemeenschappelijke oorzaak is veel minder waarschijnlijk dan bij de eerste meting.
6.2.2 Kennis van de wereld
Behalve algemene leervaardigheden is ook wat we tegenwoordig 'kennis van de
wereld' noemen essentieel voor het met succes volgen van het onderwijs. Vroeger
heette dit 'algemene ontwikkeling'. Kennis van de wereld blijkt onontbeerlijk voor
de ontwikkeling van het begrijpend lezen (Aarnoutse 1991). In het Nederlandse
leesonderwijs wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen. In het technisch leesonderwijs leren kinderen om op correcte wijze
lettertekens en groepjes lettertekens weer te geven in klanken, gesproken lettergrepen en woorden. Pas wanneer kinderen zich het technisch lezen zodanig eigen hebben gemaakt dat het grotendeels automatisch verloopt, kunnen zij zich gaan concentreren op de inhoud en betekenis van teksten. Maar voor het begrijpen van
teksten is meer nodig dan technische leesvaardigheid. In elke tekst wordt kennis
voorondersteld die in de tekst zelf niet wordt weergegeven of uitgelegd, kennis over
de betekenis van woorden maar ook en vooral kennis over hoe de wereld en de
samenleving in elkaar zitten en hoe het er in de wereld aan toe gaat. Zonder een
flinke hoeveelheid van dit soort kennis blijft veel tekst, ook op het niveau van de
basisschool, een zinledige aaneenrijging van klanken en woorden. Kennis van de
wereld is dus onmisbaar voor de fase in het leesonderwijs die volgt op het technisch
lezen en dat is het begrijpend lezen.
Vaardigheid in begrijpend lezen is niet alleen van belang voor de taalontwikkeling.
In vrijwel alle schoolvakken speelt deze vaardigheid een belangrijke rol. Wie
moeite heeft met begrijpend lezen zal ook aangeklede rekenopgaven moeilijk kunnen begrijpen. Dat is lastig, omdat bij het rekenonderwijs de afgelopen decennia de
cijfermatige benadering - het automatiseren van eenvoudige bewerkingen en het
maken van sommen - plaats heeft gemaakt voor de zogeheten realistische rekenmethoden. Daarin komt het juist aan op het goed begrijpen en interpreteren van een
vaak talig gepresenteerde context. Ook voor vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie is het kunnen begrijpen van tekst en uitleg essentieel voor de verwerking
van de leerstof zoals die wordt aangeboden in de instructie door de leerkracht en in
het leerboek van de methode.
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Kennis van de wereld maakt net zo min als algemene cognitieve vaardigheden deel
uit van het curriculum van het basisonderwijs. Van leerkrachten wordt wel verwacht dat zij in het taalonderwijs aandacht besteden aan begrijpend lezen, maar
gebleken is dat zij hierin niet erg goed zijn. De tijd die eraan wordt besteed is over
het algemeen gering en de kwaliteit van het onderricht laat te wensen over
(Aarnoutse en Schmitz 1991). Voor hun kennis van de wereld zijn kinderen voor
een groot deel aangewezen op buitenschoolse bronnen. De ouders spelen ook hierin
weer een belangrijke rol.
Ook kennis van de wereld wordt door ouders via verschillende vormen van informele instructie overgedragen aan hun kinderen. In verhalen die zij vertellen of
voorlezen zit dit soort kennis verborgen, in de manier waarop zij ingaan op vragen
of opmerkingen van de kinderen tijdens reizen en bezoeken aan anderen of bij het
bezoek aan musea of bezienswaardigheden en ook bij het omgaan met informatie
die door de media wordt geboden. En ook hierin zijn kinderen van hoger opgeleide
ouders aanzienlijk beter af en ook hierin zal de etnische herkomst interacteren met
het opleidingsniveau.
Er zijn aanwijzingen dat laagopgeleide ouders van kinderen uit de minderheden
over het algemeen een sterk op het herkomstland gerichte oriëntatie hebben (Lindo
1996; Bovenkerk et al. 1985). Als gevolg hiervan is het niet te verwachten dat zij
hun kinderen veel kennis zullen overdragen over de Nederlandse wereld. Ook de
sterke scheiding tussen de kinderwereld en de wereld van de volwassenen die wordt
aangetroffen in Marokkaanse kringen zal niet stimuleren tot overdracht van kennis
over de wereld van de volwassenen aan kinderen.
6.2.3 Niet-Nederlandse thuistaal
In het basisonderwijs blijkt de achterstand van de leerlingen uit de minderheden in
taalvaardigheid veel groter dan de achterstand in vaardigheden die met rekenen te
maken hebben (zie hoofdstuk 4, § 4.3). Dit wijst erop dat er naast geringere algemene leervaardigheden en het ontbreken van kennis van de wereld nog een andere
factor in het spel moet zijn. Bij het merendeel van de leerlingen uit de minderheden
wordt thuis geen Nederlands gesproken. Hun thuistaal is dus een andere dan de taal
waarin zij op school les krijgen. Op straat en via de media leren ze wel veel Nederlands, maar dat is een soort Nederlands dat geschikt is voor het houden van gesprekjes en praatjes met leeftijdgenoten. Bij het presenteren en uitleggen van leerstof wordt een ander, een abstracter soort Nederlands gebruikt, doorspekt met algemene en abstracte begrippen (Appel 1986). Anderstalige leerlingen hebben hier
moeite mee. De standaardinstructie van de leerkracht is voor hen vaak moeilijk te
volgen.
De kern van het taalprobleem van leerlingen uit de minderheden in de basisschoolleeftijd is gelegen in hun te beperkte woordenschat (Appel en Vermeer 1990). Er
blijkt een nauw verband te bestaan tussen de omvang van de woordenschat en de
vaardigheid in het begrijpend lezen. In een reeks onderzoeken is aangetoond dat de
omvang van de woordenschat in het Nederlands van leerlingen uit de minderheden
op de basisschool minder dan de helft is van de woordenschat van leerlingen bij wie
thuis Nederlands wordt gesproken (Verhoeven en Vermeer 1992). De Nederlandse
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woordenschat van Turkse en Marokkaanse leerlingen is het geringst, maar ook
Surinaamse kinderen kennen aanzienlijk minder woorden dan Nederlandse
kinderen. Let wel, het gaat hier om allochtone kinderen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid. Ook in andere onderzoeken is bij kinderen uit de minderheden bij aanvang van het basisonderwijs een grote achterstand in woordenschat in
het Nederlands vastgesteld (Boogaard et al. 1990; De Jong et al. 1995). In de loop
van het basisonderwijs wordt het verschil niet kleiner, maar groter (Verhoeven en
Vermeer 1996).
Schoonen en Verhallen (1998) betogen dat een beschrijving van de woordenschat
in termen van het aantal woorden waarvan men de betekenis kent, slechts één aspect van de woordenschat naar voren haalt. Zij noemen dit de breedte van de woordenschat. Daarnaast onderscheiden zij de diepte van de woordenschat. Dit aspect
heeft betrekking op de plaats van een woord in een netwerk van andere woorden
waarmee het te maken heeft. Door de aanwezigheid van zo'n netwerk worden voor
leerprocessen essentiële operaties als generaliseren, categoriseren en abstraheren
mogelijk.
Volgens Schoonen en Verhallen vormt het diepteaspect van de woordenschat de
schakel die de omvang van de woordenschat verbindt met de vaardigheid in het
begrijpend lezen. Zij hebben een test ontwikkeld waarmee de dieptekennis van een
set woorden kan worden vastgesteld. Uit onderzoek met de test blijkt dat de woordenschat van leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond in groep 5 en
groep 7 van het basisonderwijs beduidend minder diepte heeft dan die van leerlingen voor wie het Nederlands de thuistaal is. Daarbij is het overigens opmerkelijk dat
het verschil tussen de leerlingen uit minderheden en de autochtone leerlingen die
aan het onderzoek hebben meegedaan in groep 5 groter is dan in groep 7. Dit wijkt
af van de bevindingen van Verhoeven en Vermeer (1996) ten aanzien van de ontwikkeling van de omvang van de woordenschat in de loop van het basisonderwijs.
Verhallen en Schoonhoven leiden hieruit af dat breedte en diepte van de woordenschat aspecten zijn die zich tot op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. De afname van het verschil in de diepte van de woordenschat spoort overigens wel met de bevinding in hoofdstuk 4 dat tussen groep 4 en groep 6 de leerlingen uit de minderheden een deel van hun achterstand op de autochtone leerlingen
inlopen.
6.2.4 Voortijdig schoolverlaten
Het lage aanvangsniveau van leerlingen uit de minderheden werkt door op hun
prestaties in het vervolg van het basisonderwijs. In hoofdstuk 4 is gebleken dat de
leerlingen uit de minderheden tussen groep 4 en groep 6 wel iets van hun achterstand inlopen maar dat hun prestaties aan het einde van het basisonderwijs toch ver
achterblijven bij die van autochtone leerlingen. Doordat ze aan het einde van het
basisonderwijs relatief hoge adviezen krijgen komen de leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs terecht op hogere schooltypen dan men op grond
van hun prestaties zou verwachten. Hun gang door het voortgezet onderwijs is vergelijkbaar met die van autochtone leerlingen, maar hun objectief gemeten prestaties
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laten te wensen over en een relatief groot deel van de leerlingen uit de minderheden
verlaat het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.
In hoofdstuk 5 is een analyse besproken die zicht geeft op factoren die relevant zijn
voor de overmaat aan voortijdig schoolverlaten onder de leerlingen uit de minderheden. De kans hierop blijkt samen te hangen met de opleiding van de ouders en de
maatschappelijke positie van de ouders en ook de prestaties bij aanvang van het
voortgezet onderwijs spelen een rol. Het zijn vooral leerlingen met zeer laagopgeleide ouders zonder werk die een vergroot risico lopen het onderwijs te verlaten
zonder enig diploma te hebben behaald.
Een lage opleiding van de ouders en werkloosheid komen bij leerlingen uit de minderheden en meer in het bijzonder bij Turkse en Marokkaanse leerlingen veel vaker
voor dan bij autochtone leerlingen en de prestaties van leerlingen uit de minderheden zijn bij aanvang van vbo, mavo en havo veel lager dan de prestaties van
autochtone leerlingen. Deze kenmerken van voortijdig schoolverlaters zijn ook in
andere onderzoeken gevonden (Riemersma en Van den Oever 1994; De Vries en de
Jong 1988) .
De genoemde factoren verklaren in de analyse de overmaat aan voortijdig schoolverlaten van jongeren uit de minderheden ten opzichte van autochtone leerlingen
(zie § 4.6, tabel 4.16). Bedacht moet echter worden dat het voortijdig verlaten van
het onderwijs geen mechanisch proces is; het is uiteindelijk een keuze van de leerling zelf.
Deze keuze om het onderwijs vaarwel te zeggen zonder een diploma is omgeven
met motieven van velerlei aard. De Wit en Dekkers (1996) hebben er in gesprekken
met voortijdig schoolverlaters een aantal boven tafel gekregen. Afkeer van school
en leren is een motief, maar het is niet allesoverheersend. Daarnaast zijn er ook
motieven waarin de aantrekkingskracht van buitenschoolse alternatieven voor het
onderwijs overheerst. De arbeidsmarkt is zo'n alternatief, zeker nu die in bepaalde
sectoren tekenen van krapte begint te vertonen. Er zijn echter ook minder legale
alternatieven. In de Rapportage minderheden 1997 is gerapporteerd over de aantrekkingskracht van alternatieven in de sfeer van de handel in drugs en andere
tegen het criminele aanleunende vormen van handel (Tesser en Veenman 1997).
De voortijdig schoolverlaters van De Wit en Dekkers hebben vaak een schoolloopbaan die weinig soepel is verlopen. Velen van hen hebben in het basisonderwijs
minstens een jaar gedoubleerd en in het voortgezet onderwijs behoren zij tot de
veelvuldige spijbelaars. Aan huiswerk maken hebben ze een broertje dood. Daar
komt over het algemeen dan ook weinig van terecht. Voortijdig schoolverlaters van
de lagere schooltypen geven blijk van een uitgesproken afkeer van algemene en
theoretisch georiënteerde vakken. Hun voorkeur gaat uit naar praktijkgerichte scholing die direct aansluit op wat zij zien als hun toekomstige beroepspraktijk.
Kenmerkend voor veel voortijdig schoolverlaters, niet alleen uit de minderheden
overigens, is dat er thuis vaak problemen zijn in de relaties met en tussen de
ouders. Ze komen tot uiting in ruzies thuis en leiden niet zelden tot een verlies aan
interesse in school en tot spijbelen. In nogal wat gevallen zijn de ouders gescheiden
of bezig met een scheiding.
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Bij ouders uit de minderheden kunnen vervolgens ook specifieke problemen met de
opvoeding een rol spelen. De normatieve kaders waaraan deze ouders refereren zijn
doorgaans ontleend aan de cultuur van het herkomstland. Hier worden zij geconfronteerd met vaak volstrekt andere patronen. Zo zullen leerkrachten veelal aan
leerlingen een veel grotere gedragsautonomie toekennen dan ouders uit de minderheden gewend zijn aan hun kinderen toe te staan. Dit soort discrepanties kan leiden
tot onzekerheid en inconsistentie in het eigen opvoedend handelen en dat kan weer
een negatieve invloed hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen.
6.2.5 Conclusie
De zwakke prestaties van leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs en de
veelvuldige mislukkingen in het voortgezet onderwijs hebben hun oorsprong in factoren die zijn gelokaliseerd in het gezin en in het sociale milieu waarin de leerlingen als kind opgroeien. Het gaat daarbij om gedragspatronen van de ouders die
nauw zijn verbonden met hun lage opleidingsniveau en voor een deel ook met gewoonten en houdingen die voortkomen uit de eigen cultuur van
minderheidsgroeperingen. Hiermee is tevens gezegd dat het factoren zijn die zich
nauwelijks lenen voor beïnvloeding. Dit geldt het sterkst voor de instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag. Dit is niet iets dat in een cursus van enkele weken of
maanden kan worden geleerd. Het heeft te maken met de structuur van denkbeelden, met strategieën voor het oplossen van problemen, met intellectueel zelfvertrouwen, met aandacht voor de vormelijke kanten van taal. Dit zijn aspecten van
het functioneren die men zich gewoonlijk alleen in lange jaren van onderwijs en
studie eigen maakt.
Ook aan het gegeven dat de thuistaal van veel kinderen uit de minderheden niet de
Nederlandse taal is, is op korte termijn niet veel te verhelpen. In ieder geval lijkt
het niet verstandig om ouders die zelf het Nederlands nauwelijks beheersen te stimuleren hun kinderen geforceerd in de Nederlandse taal op te voeden. Wel is het
denkbaar dat er op indirecte wijze een positieve werking kan uitgaan van het leren
van de Nederlandse taal door de ouders van opgroeiende kinderen. Bij een betere
beheersing van het Nederlands zullen zij met meer profijt gebruik kunnen maken
van het aanbod van voorzieningen dat er voor ouders van opgroeiende kinderen is.
Dit geldt te meer wanneer het leren van de Nederlandse taal gecombineerd zou
kunnen worden met het vergroten van hun kennis van de Nederlandse wereld.
Bij de behandeling van achtergronden van voortijdig schoolverlaten is gewezen op
het voorkomen van problematische gezinssituaties en opvoedingsproblemen als een
factor die aanleiding kan geven tot problemen op school. Ook op dit punt is met externe ondersteuning voor sommige leerlingen mogelijk enige verbetering te bereiken.
6.3 Factoren in het onderwijs
De bevindingen van hoofdstuk 4 suggereren dat leerkrachten er niet in slagen de
achterstand waarmee leerlingen uit de minderheden de school binnenkomen weg te
werken. Of dit werkelijk zo is, kan uit de daar besproken analyses niet werkelijk
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worden opgemaakt. Bij de bestudering in hoofdstuk 4 van de schoolprestaties en de
gang door het onderwijs van de leerlingen uit de minderheden is immers de school
en wat daar gebeurt buiten beschouwing gebleven.
Scholen verschillen in kwaliteit en die kwaliteitsverschillen hebben gevolgen voor
de prestaties van de leerlingen (Scheerens en Bosker 1997). Op scholen waar veel
aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de instructie, waar systematisch wordt
bijgehouden of de leerlingen de leerstof in voldoende mate hebben verwerkt en
waar leerlingen met tekorten in de verwerking van de leerstof extra instructie
krijgen, zijn de prestaties van leerlingen die met een achterstand het onderwijs
beginnen beter dan op scholen waar dit alles niet gebeurt (Slavin et al. 1989). Ook
zijn er scholen die serieus werk maken van het wegwerken van de aanvankelijke
taalachterstand van leerlingen die anderstalig zijn opgegroeid. Meer in het bijzonder zijn resultaten te verwachten van een systematische uitbreiding van de woordenschat in het Nederlands van deze leerlingen (Appel en Vermeer 1990).
Het is denkbaar dat de blijvende achterstand van leerlingen uit de minderheden in
het basisonderwijs mede een gevolg is van het feit dat zij in meerderheid op scholen
zitten waar de kwaliteit van het onderwijs tekortschiet. Ook is het mogelijk dat de
aanwezigheid van een meerderheid van leerlingen die met achterstand aan het
onderwijs beginnen, leerkrachten ertoe brengt het onderwijs af te stemmen op een
lager gemiddeld niveau dan in het basisonderwijs gebruikelijk is. Men kan dit ook
anders zeggen: wellicht is de aanwezigheid van een zekere kritische massa van
leerlingen met hoger opgeleide ouders een voorwaarde om een gemiddeld niveau te
kunnen handhaven.
Deze paragraaf bespreekt de betekenis van verschillen tussen scholen voor de prestaties van leerlingen uit de minderheden. Aangezien de prestaties in het basisonderwijs de sleutel vormen tot de verdere schoolloopbaan, zijn verschillen tussen basisscholen in de eerste plaats relevant. Daarom is ervoor gekozen de beschouwing
over de impact van scholen voor de leerlingen uit de minderheden in dit hoofdstuk
te beperken tot het basisonderwijs. Het materiaal voor deze paragraaf bestaat uit
analyses van gegevens uit het PRIMA-onderzoek. Dat is hetzelfde onderzoek als in
hoofdstuk 4 is gebruikt voor de beschrijving en analyse van de prestaties van leerlingen uit de minderheden in het primair onderwijs.
6.3.1 Prestatieverschillen tussen scholen
Waarover hebben we het als we spreken over prestatieverschillen tussen basisscholen? Om hier een beeld van te krijgen zijn per school de gemiddelde taal- en
rekenscores berekend van de leerlingen in groep 8. Het gemiddelde van deze gemiddelden geeft het prestatieniveau weer van de gemiddelde Nederlandse school.
Op deze gemiddelde school maken de leerlingen gemiddeld 52,1 opgaven van de
PRIMA-taaltoets goed en 28,3 opgaven van de rekentoets. Interessanter dan de
gemiddelden zijn de standaardafwijkingen: 3,3 voor taal en 3,5 voor rekenen. De
standaardafwijking van de leerlingscores is bijna twee keer zo groot. Tussen de
15% beste en de 15% slechtste scholen zit derhalve een prestatiekloof van ten
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minste een standaardafwijking van de verdeling van de leerlingscores. In hoofdstuk 4 is gebleken dat dit ongeveer gelijk is aan een het verschil in prestatieniveau
tussen vbo en mavo, of tussen mavo en havo.
Een meer gedifferentieerd beeld van de verschillen tussen scholen geeft figuur 6.1.
De scholen zijn daar opgedeeld in 10%-klassen op basis van de schoolgemiddelden.
De figuur geeft de gemiddelde score van de scholen per klasse. In figuur 6.1 is te
zien dat de leerlingen op de 10% beste scholen bij de taaltoets gemiddeld zo'n
11 opgaven méér goed maken dan de leerlingen op de 10% slechtst presterende
scholen. Bij rekenen is het verschil nog groter.
Figuur 6.1 Gemiddelde taal- en rekenscores van scholen in groep 8, naar decielscore, 1998
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Prestatieverschillen in groep 8 van het basisonderwijs hebben gevolgen voor de verdere schoolloopbanen van de leerlingen. Dit komt om te beginnen tot uitdrukking
in de adviezen die de leerlingen krijgen. Figuur 6.2 geeft een beeld van de verschillen hierin tussen scholen. Bij het maken van de figuur is uitgegaan van het percentage leerlingen op een school dat een havo- of vwo-advies krijgt. Bij het bekijken
van de figuur is het nuttig te weten dat op de gemiddelde basisschool één op de drie
leerlingen een havo- of vwo-advies krijgt.
In figuur 6.2 is te zien dat er tussen scholen grote verschillen zijn in de percentages
havo/vwo-adviezen. Op de 10% scholen waar de hoogste adviezen worden gegeven
krijgt gemiddeld 70% van de leerlingen een havo- of vwo-advies. Op de scholen in
het laagste deciel krijgt krap vijf procent van de leerlingen een dergelijk advies. Uit
de figuur valt ook af te leiden dat op de helft van de scholen het aandeel havo/vwoadviezen tussen 30% en 50% ligt.
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Figuur 6.2 Gemiddelde percentage havo-/vwo-adviezen per school, naar decielscore, 1996/1997
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De prestaties van leerlingen uit de minderheden zijn veel lager dan de prestaties
van autochtone leerlingen. Als dit op alle scholen in ongeveer dezelfde mate het
geval is, verlagen leerlingen uit de minderheden het prestatiegemiddelde van een
school. Aangezien leerlingen uit de minderheden ongelijk zijn verdeeld over
scholen zullen de gemiddelde prestaties op scholen waar zij op zitten over het algemeen lager zijn dan op scholen waar de autochtone leerlingen naar toe gaan.
Figuur 6.3 brengt dit in beeld.
In figuur 6.3 is te zien dat van de leerlingen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen een veel groter deel op scholen zit met een laag schoolgemiddelde
dan van de autochtone leerlingen. Voor de taalscores geldt dit overigens in beduidend sterkere mate dan voor de rekenscores. Zo zit van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen ongeveer twee derde op een school uit het laagste kwartiel van de schoolgemiddelden voor taal. Bij rekenen is dit bij minder dan de helft van deze leerlingen het geval. Voorts is op taal de verdeling van de Surinaamse en Antilliaanse
leerlingen over de schoolkwartielen gunstiger dan die van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Dit alles is goed te begrijpen vanuit de gegevens die in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd over de taal- en rekenprestaties van leerlingen uit de
onderscheiden herkomstgroeperingen.
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Figuur 6.3 Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering en naar kwartiel van de
schoolgemiddelden voor taal en rekenen, 1996/1997
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Kwaliteitsverschillen
Zoals al is opgemerkt kán de oververtegenwoordiging van leerlingen uit de minderheden op scholen met lage prestatiegemiddelden een gevolg zijn van de combinatie
van hun eigen lage prestaties met hun ongelijke verdeling over scholen. Het is
echter ook mogelijk dat de kwaliteit van het onderwijs op scholen die leerlingen uit
de minderheden bezoeken te wensen overlaat. Om kwaliteitsverschillen tussen
scholen te kunnen vaststellen moeten schoolgemiddelden worden gecorrigeerd voor
verschillen in de leerlingsamenstelling van de scholen naar individuele kenmerken
van leerlingen die relevant zijn voor hun prestaties. Het gaat daarbij om kenmerken
van leerlingen die op elke school zijn geassocieerd met prestatieverschillen. Hier is
daarbij natuurlijk in de eerste plaats de herkomst van belang. Verschillen in herkomst gaan echter samen met verschillen in het opleidingsniveau van de ouders en
verschillen in algemene leervaardigheid zoals gemeten met de intelligentietest die
in de PRIMA-onderzoeken is afgenomen.
De vraag is wat er overblijft van de verschillen tussen scholen wanneer rekening
wordt gehouden met deze kenmerken van de leerlingen en hun ouders. Dit is uitgezocht met variantiecomponentenanalyse. Dit is een vorm van regressieanalyse
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waarin een model van de scores op leerlingniveau is ingebed in een model van
scores op schoolniveau. Het model onderscheidt resttermen op leerlingniveau en op
schoolniveau. De componentenanalyse schat de varianties van de resttermen en dit
maakt het mogelijk te berekenen welk deel van de verschillen tussen leerlingen bestaat uit verschillen binnen scholen en welk deel het gevolg is van tussenschoolse
verschillen. Door toevoeging van herkomst en de andere kenmerken aan het model
van de scores op leerlingniveau kan vervolgens worden bepaald welk deel van de
verschillen tussen scholen valt toe te schrijven aan varianties tussen scholen in de
samenstelling van de leerlingbevolking. Tabel 6.1 geeft de resultaten van de analyse van variantiecomponenten in de taal- en rekenscores in groep 8.

Tabel 6.1 Variantiecomponenten-analyse van taal- en rekenprestaties in groep 8 van het basisonderwijs, 1996/1997
(ongestandaardiseerde effecten en restvarianties)
taal
rekenen
constante
50,9
52,2
46,8
35,2
27,6
28,1
22,9
7,8
herkomst (Nederland = ref.cat)
Turkije/Marokko
%6,6
%4,5
%4,4
%2,4
%0,4
%0,3
Suriname/Antillen
%4,0
%3,4
%2,9
%2,9
%2,4
%1,8
overig
%3,7
%2,8
%2,9
%1,1
%0,2
%0,3
opleiding ouders
intelligentietest
restvariantie
tussen scholen
tussen leerlingen
tussenschoolse component (%)
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima'96/'97)

2,0

1,6
0,5

1,9

1,3
0,6

10,94
40,06

5,23
38,06

3,80
36,00

2,54
31,83

10,17
39,45

8,58
39,21

7,31
37,33

5,21
29,72

21,5

12,1

9,5

7,4

20,5

17,0

16,4

14,9

De informatie die is vervat in de effecten van herkomst, opleiding van de ouders en
algemene leervaardigheid (de intelligentietest) was al bekend uit hoofdstuk 4.
Nieuw zijn hier de tussen- en binnenschoolse varianties in de laatste twee regels
van tabel 6.1. Op basis van de daar weergegeven variantiecomponenten kan worden
berekend welk deel van het totaal van de verschillen in de taal- en rekenprestaties
het gevolg is van verschillen tussen scholen en welk deel moet worden toegeschreven aan verschillen binnen scholen. De laatste rij van tabel 6.1 geeft de percentages
van de tussenschoolse component.
Vervolgens is dan uit te rekenen welk deel van de tussenschoolse verschillen het
gevolg is van de herkomst van de leerlingen en wat de opleiding van de ouders en
de algemene leervaardigheid van de leerlingen daar nog aan toevoegen. Figuur 6.4
brengt deze componenten in de tussenschoolse prestatieverschillen in beeld.
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Figuur 6.4 Componenten in tussenschoolse verschillen in taal- en rekenprestaties in groep 8 van het basisonderwijs,
1996/1997
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Zonder controle voor de samenstelling van scholen naar herkomst, opleiding van de
ouders en algemene leervaardigheid beschrijft de tussenschoolse component zowel
bij taal als bij rekenen iets meer dan een vijfde van het totaal van de prestatieverschillen tussen leerlingen (tabel 6.1, eerste kolom taal, eerste kolom rekenen).
Een aanzienlijk deel hiervan is echter een gevolg van samenstellingsverschillen
tussen scholen naar de genoemde leerlingkenmerken. Bij taal is dit deel veel groter
dan bij rekenen. De herkomst van de leerlingen verklaart 44% van de verschillen in
de schoolgemiddelden op de taaltoets. Op de rekentoets is dit slechts 12%. Bij elkaar genomen blijft er op de taaltoets na controle voor de leerlingkenmerken nog
een derde van de tussenschoolse verschillen over. Bij rekenen is dit twee derde.
Aangenomen kan worden dat de resterende tussenschoolse verschillen grotendeels
het gevolg zijn van verschillen in de kwaliteit van het onderwijs.
Het aandeel van de tussenschoolse verschillen dat is geassocieerd met kwaliteitsverschillen is bij rekenen veel groter dan bij taal. Dit is goed te begrijpen. Eerder in
deze rapportage is immers al opgemerkt dat rekenen veel meer dan taal op school
wordt geleerd. Dit heeft tot gevolg dat kwaliteitsverschillen bij rekenen meer doorwerken in de scores van de leerlingen dan bij taal.
In figuur 6.3 is gebleken dat van de leerlingen uit de minderheden een veel groter
deel op scholen zit waar de prestaties laag zijn. Bij de bespreking van die bevinding
is erop gewezen dat dit niet zonder meer hoeft te betekenen dat de kwaliteit van het
onderwijs op die scholen te wensen overlaat. Met behulp van de schattingen van de
variantiecomponentenanalyse die zojuist zijn besproken, kan nu de verdeling van
leerlingen over scholen naar kwaliteit worden berekend. 'Kwaliteit' staat dan voor
de gemiddelde schoolscore na controle voor de herkomst van de leerlingen, de opleiding van hun ouders en hun algemene leervaardigheid.
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De tussenschoolse variantie van het meest complete model geeft een indruk van de
omvang van de tussenschoolse kwaliteitsverschillen. Deze tussenschoolse variantie
is de variantie in de gemiddelde scores van de scholen na controle voor de leerlingkenmerken. De standaardafwijking van deze gemiddelden is voor taal 1,59 en voor
rekenen 2,28. Wanneer we een school die een standaardafwijking of meer boven
het gemiddelde scoort beschouwen als een kwalitatief goede school en een school
met een score van een standaardafwijking of meer onder het gemiddelde als een
slechte school, dan maakt de gemiddelde leerling op een goede school bij de taaltoets ten minste 3 opgaven méér goed dan de gemiddelde leerling op een slechte
school. Bij de rekentoets is het verschil ten minste 4,5 opgaven. Het gaat hierbij
steeds om verschillen tussen de 15% beste en de 15% slechtste scholen. De verschillen zijn veel kleiner dan de hiervoor gerapporteerde 'ruwe' verschillen tussen
scholen. Toch zijn ze nog van een zodanige omvang dat het voor de verdere schoolloopbaan van een leerling van beslissende betekenis kan zijn of deze op een goede
school zit dan wel op een slechte school.
Bij de berekening van verschillen tussen goede en slechte scholen is aangenomen
dat de score op de intelligentietest geheel onafhankelijk is van de kwaliteit van de
school. Alleen onder die aanname is het gerechtvaardigd om bij het vaststellen van
kwaliteitsverschillen ook hiervoor te controleren. Indien deze aanname echter niet
houdbaar is, resulteert dit in grotere kwaliteitsverschillen. Wanneer de intelligentietestscore uit het leerlingenmodel wordt verwijderd, is het verschil tussen een
goede en een slechte school bij taal minstens 3,9 goedgemaakte opgaven en bij
rekenen minstens 5,4 opgaven.
Uit een vergelijking van de verschillen tussen goede en slechte scholen met de verschillen in prestaties tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen
valt af te leiden dat leerlingen uit de minderheden op de 15% beste scholen gemiddeld eenzelfde prestatieniveau halen als autochtone leerlingen op de 15% slechtste
scholen. De verleiding is groot om hieraan de conclusie te verbinden dat indien alle
autochtone leerlingen op de slechtste scholen zouden zitten en alle leerlingen uit de
minderheden op de beste scholen, de achterstand van de leerlingen uit de minderheden zou zijn verdwenen. Zo is het echter niet, ook op de beste scholen presteren
leerlingen uit de minderheden namelijk slechter dan autochtone leerlingen.
Maar is de achterstand van de leerlingen uit de minderheden op alle scholen dan
even groot? In de variantiecomponentenanalyse is aangenomen dat dit inderdaad
het geval is. Bij nadere analyse blijkt echter dat een model waarin de verschillen in
de achterstand van leerlingen uit de minderheden ten opzichte van autochtone leerlingen kunnen variëren tussen scholen, de taal- en rekenscores beter beschrijft. De
tussenschoolse verschillen in de afstand tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen zijn bij taal significant voor de Turkse en Marokkaanse
leerlingen en voor de leerlingen uit de categorie 'overig'. Voor de Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen zijn ze niet significant. Bij rekenen zijn ze alleen significant
voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Het verschil tussen scholen waar de
Turkse en Marokkaanse leerlingen een grote achterstand hebben en scholen waar
ze een geringe achterstand hebben is zowel bij taal als bij rekenen ten minste 4,5
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opgaven.

Nu duidelijk is geworden dat er tussen de scholen aanzienlijke echte kwaliteitsverschillen bestaan, kan de vraag worden beantwoord of de scholen die leerlingen uit
de minderheden bezoeken minder kwaliteit hebben dan de scholen waar autochtone
leerlingen naartoe gaan. De scholen zijn daartoe na controle voor samenstellingseffecten geordend op hun gemiddelde scores op taal en rekenen en vervolgens ingedeeld in kwartielen. Figuur 6.5 toont de verdeling van de leerlingen uit de minderheden en de autochtone leerlingen over de kwartielen.
Figuur 6.5 Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, naar land van herkomstgroepering en naar kwartiel van de
kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs op de school die zij bezoeken, 1996/1997
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De resultaten lopen voor taal en rekenen nogal uiteen. Van de Turkse en Marokkaanse leerlingen zit bijna de helft op scholen die wat hun taalonderwijs betreft tot
het laagste kwartiel behoren. Ook Surinaamse en Antilliaanse leerlingen en leerlingen uit andere landen zijn oververtegenwoordigd op scholen in het onderste
kwaliteitskwartiel. De leerlingen uit de minderheden zijn weliswaar oververtegenwoordigd op scholen waar in het taalonderwijs zwakke resultaten worden geboekt,
maar toch gaat ook een zeer groot deel van hen naar scholen waar het taalonderwijs
op een bovengemiddeld niveau ligt. Rond de 20% van de leerlingen uit de minder227

heden zit op scholen uit het hoogste taalkwaliteitskwartiel.
Bij rekenen zijn eigenlijk alleen de Turkse en Marokkaanse leerlingen oververtegenwoordigd op scholen in het laagste kwaliteitskwartiel. Ruim eenderde van
deze leerlingen volgt onderwijs op scholen die wat de rekenresultaten betreft tot de
25% zwakste scholen behoren. Slechts iets meer dan 10% van deze leerlingen bezoekt scholen die tot het hoogste rekenkwaliteitskwartiel behoren. Dit laatste geldt
overigens ook voor de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. Zij zijn weliswaar
niet oververtegenwoordigd in het laagste kwaliteitskwartiel, maar hun aandeel in
scholen die tot het hoogste kwartiel behoren is relatief laag.
Eerder is opgemerkt dat rekenen meer dan taal op school wordt geleerd. Dit brengt
met zich mee dat de hier vastgestelde kwaliteitsverschillen tussen scholen voor
rekenen meer dan voor taal 'echte' verschillen in de kwaliteit van het onderwijs
weerspiegelen. In de kwaliteitsverschillen voor taal kan ook een component zitten
die gemakshalve is te duiden als de schoolomgeving. Een omgeving die meer of
minder stimulansen voor taalontwikkeling kan bevatten.
6.3.2 Concentratie-effecten
Dat de kwaliteit op scholen waar leerlingen uit de minderheden naartoe gaan te
wensen overlaat, wordt veelal in verband gebracht met het feit dat zij ongelijkmatig
over scholen zijn verspreid. Deze ongelijke spreiding heeft tot gevolg dat er op veel
scholen geen of vrijwel geen leerlingen uit de minderheden zitten, terwijl op sommige scholen hun aandeel veel groter is dan hun aandeel in de bevolking. Vooral
autochtone ouders zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs op deze
concentratiescholen onder de maat is.
Figuur 6.6 Gemiddelde taal en rekenscores van scholen, naar percentage leerlingen uit de minderheden in groep 8,
1996/1997
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In figuur 6.6 is te zien dat over het algemeen geldt dat naarmate de concentratie
leerlingen uit de minderheden op een school hoger is de gemiddelde prestaties lager
zijn. Bij concentraties van rond de 30% zakt de schoolscore onder het landelijke
gemiddelde. Na al het voorgaande behoeft het nauwelijks nog toelichting dat de
verschillen die in figuur 6.6 te zien zijn niet het zuivere concentratie-effect weerspiegelen. Het concentratie-effect is vast te stellen door het aandeel leerlingen uit
de minderheden in een leerlinggroep toe te voegen aan de variantiecomponentenanalyse die hiervoor is besproken.
Uit de modelschatting blijkt dat het concentratie-effect zowel voor taal als voor rekenen significant is. Na controle voor de effecten van herkomst, opleiding van de
ouders en intelligentietestscore op individueel niveau gaat elke 10% extra leerlingen uit de minderheden op een school gepaard met een verlaging van de taalscore met 0,20 punt. Bij rekenen is het effect 0,17. Bij verwijdering van de intelligentietestscore uit het model zijn de effecten respectievelijk 0,23 en 0,21. Het verschil in onderwijskwaliteit tussen een volledig 'witte' en een volledig 'zwarte' school
is dus op taal gemiddeld zo'n twee goed gemaakte toetsopgaven en op rekenen anderhalve tot twee opgaven. Dat is iets minder dan eenderde deel van een standaardafwijking van de totale scoreverdeling.
Kwaliteit en concentratie
Waar komt het concentratie-effect vandaan? Veel ouders menen dat op scholen met
hoge concentraties leerlingen uit de minderheden de kwaliteit van het onderwijs
onder de maat is. Dit kán de oorzaak zijn van het concentratie-effect, maar de
vraag wat dit precies inhoudt is daarmee nog niet beantwoord. Lagere onderwijskwaliteit kan inhouden dat leerkrachten op concentratiescholen hun leerstofaanbod
afstemmen op het gemiddeld lagere niveau van de leerlingen in hun klas. De moeilijkere onderdelen van de leerstof komen dan niet aan bod met als gevolg dat leerlingen moeite hebben met toetsopgaven die daarover gaan.
Als deze gedachtegang correct is, dan moet het concentratie-effect verdwijnen wanneer rekening wordt gehouden met het gemiddelde niveau van de klas. Dit is uitgezocht door de gemiddelde groepsscore op de intelligentietest als verklarende variabele toe te voegen aan het variantiecomponentenmodel. Het concentratie-effect zakt
dan voor taal naar 0,04 en voor rekenen naar 0,03 (per 10% concentratie) en het is
statistisch niet meer significant. Dit betekent dat op scholen die wat betreft de gemiddelde algemene leervaardigheden van de leerlingen met elkaar overeenkomen,
verschillen in de concentratie leerlingen uit de minderheden niet van invloed zijn
op de prestaties. Het concentratie-effect is dus een gevolg van de gemiddeld geringere capaciteiten van de leerlingen op scholen met een hoge concentratie leerlingen uit de minderheden.
Het verdwijnen van het concentratie-effect bij controle voor de gemiddelde algemene leervaardigheid kan worden gezien als een ondersteuning voor de veronderstelling dat leerkrachten in klassen met een hoge concentratie leerlingen uit de minderheden het niveau en de omvang van de leerstof verlagen. Westerbeek (1999) die op
basis van andere gegevens tot overeenkomstige analyseresultaten komt, laat echter
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zien dat hiervan ook andere interpretaties mogelijk zijn. De lagere gemiddelde leervaardigheid zou een negatieve invloed kunnen hebben op de motivatie van de docent en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Ook zou het kunnen zijn dat bij
een lagere leervaardigheid leerlingen minder van elkaar leren dan bij een gemiddeld hogere leervaardigheid. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit laatste tot substantiële effecten leidt.
Westerbeek laat ook zien dat zwak presterende leerlingen meer last hebben van een
laag gemiddeld vaardigheidsniveau dan de betere leerlingen. Voorts blijkt uit haar
studie dat het niet zozeer een overmaat aan leerlingen uit de minderheden is die het
concentratie-effect veroorzaakt, als wel een tekort aan autochtone leerlingen.
Daarnaast vindt zij nog een zelfstandig effect van het aandeel niet-Nederlandstalige
leerlingen. Het lijkt erop dat deze leerlingen de lessen zozeer ophouden dat een
normaal niveau met een substantieel aantal van hen in de klas niet haalbaar is.
6.3.3 Concentratiescholen gewogen
De analyseresultaten uit de voorgaande paragraaf doen vermoeden dat leerkrachten
op scholen met een laag gemiddeld niveau niet in staat zijn de kwaliteitsstandaarden van hun onderwijsactiviteiten te handhaven. Op een meer directe wijze is hierover informatie beschikbaar van de Inspectie van het onderwijs. Sinds kort maakt
de inspectie bij het toezicht op de kwaliteit van het basisonderwijs gebruik van een
uitgebreid stelsel van kwaliteitsstandaarden. Basisscholen worden in het kader van
dit zogeheten integraal scholentoezicht (IST) beoordeeld op de mate waarin zij voldoen aan 15 standaarden en substandaarden voor kwalitatief goed onderwijs.
Gegevens verkregen door observatie van lessen vormen het basismateriaal voor de
beoordeling. Daarnaast voert de inspectie gesprekken met directie en docenten en
maakt zij gebruik van gegevens uit de schooladministratie.
De standaarden voor goed onderwijs gaan onder meer over de aard van het leerstofaanbod, het pedagogisch klimaat in de klas, de effectiviteit van het didactisch handelen van de leraren, het systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen,
de functionaliteit van de interne overlegstructuur van de school en het op peil
houden van de professionaliteit van de leerkrachten. Voor elke standaard is er een
vaste set van 2 tot 7 indicatoren. Zo kent de substandaard 'structuur van het didactisch handelen' drie indicatoren: de lessen vertonen een duidelijke opbouw, de uitleg van de leerstof en de opdrachten is duidelijk, de leraren gaan regelmatig na of
de leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen.
Op basis van de lesobservaties en de andere gegevens worden scores toegekend aan
de indicatoren. Aan de hand van deze scores wordt vervolgens via vaste beslissingsregels bepaald of een school wel of niet voldoet aan de standaard die bij de
desbetreffende indicatoren hoort. In het schooljaar 1998 zijn aan de hand van de
IST-methodiek 800 basisscholen beoordeeld.
Ten behoeve van deze rapportage zijn door de inspectie 650 scholen ingedeeld naar
het aandeel leerlingen uit de minderheden. Daarbij zijn drie klassen onderscheiden:
25%-50% leerlingen uit de minderheden, 50%-70% en meer dan 70%. Vervolgens
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is voor elk van de IST-standaarden per klasse het percentage scholen berekend dat
voldoet aan de standaard. In figuur 6.7 zijn deze percentages afgezet tegen de percentages van alle onderzochte scholen.
Figuur 6.7 Scholen die voldoen aan standaarden voor goed onderwijs, naar aandeel allochtone leerlingen in de
school, 1998 (in procenten)
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Op elf van de vijftien standaarden is het percentage scholen dat voldoet aan de desbetreffende standaard lager naarmate het aandeel leerlingen uit de minderheden
groter is. Aan standaarden die weinig verschil te zien geven voldoen ofwel vrijwel
alle scholen of zeer weinig scholen. Het eerste geldt voor het onderhouden van
functionele externe contacten en contacten met ouders. Het tweede is het geval bij
het bewaken van de kwaliteit.
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In verband met de achterblijvende prestaties van de leerlingen op concentratiescholen zijn hier vooral de standaarden van belang die te maken hebben met het
didactisch handelen van leerkrachten en het systematisch volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. In figuur 6.7 is te zien dat juist ten aanzien van deze standaarden een zeer groot deel van de scholen met hoge concentraties leerlingen uit de
minderheden niet voldoet. Veel van deze scholen schieten met name tekort ten aanzien van het effectief structureren van de les en de leerstof, het overdragen en bevorderen van het gebruik van leerstrategieën en het systematisch volgen en bijwerken van leerlingen die achter raken in de verwerking van de leerstof. Het zijn precies deze aspecten van het onderwijs die voor leerlingen uit de minderheden extra
verzorging behoeven.
In paragraaf 6.2 is betoogd dat leerlingen uit de minderheden bij aanvang van het
onderwijs een achterstand hebben in de ontwikkeling van algemene leervaardigheden (metacognitieve vaardigheden). Als gevolg hiervan zijn zij minder goed in
staat de leerstof en hun eigen leerprocessen zelfstandig te structureren. Ook hebben
zij in mindere mate de beschikking over algemene probleemoplossings- en leerstrategieën die zij kunnen toepassen op nieuwe leerinhouden. Juist daarom is het voor
hen van belang dat leerkrachten hun lessen en leerstof goed structureren en veel
aandacht besteden aan de strategische aspecten van het zich eigen maken van leerstof.
Uit experimenten met onderwijsverbeteringsprogramma's voor leerlingen uit
achterstandsgroeperingen is gebleken dat veel leerwinst valt te behalen wanneer
tekorten in de verwerking van de leerstof vroegtijdig worden gesignaleerd en door
middel van aanvullende instructie en verwerkingsoefeningen worden weggewerkt.
Daarom is ook de standaard 'systematisch volgen van leerlingen en geven van specifieke begeleiding bij problemen' voor leerlingen uit de minderheden zo belangrijk. Ook op dit punt blijken scholen met hoge concentraties leerlingen uit de minderheden in ernstige mate tekort te schieten.
6.3.4 Conclusie
Factoren in de thuissituatie bepalen dat leerlingen uit de minderheden met een achterstand in cognitieve ontwikkeling aan het onderwijs beginnen. In het verdere vervolg van de schoolloopbaan spelen ze ook weer een rol bij het voortijdig verlaten
van de school. Toch is het niet alleen de thuissituatie die leerlingen uit de minderheden in het onderwijs op achterstand zet en houdt. In deze paragraaf is gebleken
dat er tussen basisscholen aanzienlijke verschillen zijn in de prestaties van de leerlingen. De prestatieverschillen zijn voor een deel het gevolg van het feit dat leerlingen uit de minderheden, kinderen van laagopgeleide ouders en leerlingen met
geringe leervaardigheden op elke school, ongeacht de kwaliteit van het onderwijs
minder goede prestaties leveren. Wanneer er op een school veel van dergelijke leerlingen zitten, zijn de gemiddelde prestaties als direct gevolg daarvan lager.
Voor een ander deel zijn de prestatieverschillen te wijten aan verschillen in de kwaliteit van het onderwijs. Van de leerlingen uit de minderheden zit een groter deel
op scholen met een lage onderwijskwaliteit en gemiddeld genomen is de onderwijskwaliteit van scholen lager naarmate het aandeel leerlingen uit de minderheden op
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de school hoger is. Het gaat daarbij om kwaliteitsverschillen die zichtbaar worden
in de prestaties van de leerlingen op taal- en rekentoetsen. De lagere kwaliteit op
concentratiescholen is een gevolg van het lagere gemiddelde leervaardigheidsniveau op deze scholen. Leerkrachten lijken niet in staat om op scholen met een laag
leervaardigheidsgemiddelde de kwaliteit van hun didactisch handelen op peil te
houden.
Gegevens over de kwaliteit van het onderwijs worden sinds kort op systematische
wijze verzameld door de Inspectie van het onderwijs. Een eerste analyse van deze
gegevens laat een duidelijk verband zien tussen de kwaliteit van het onderwijs in de
klas en de concentratie van leerlingen uit de minderheden op school. Met name op
een aantal voor leerlingen uit de minderheden essentiële aspecten van het didactisch handelen van leerkrachten, zoals het aanbrengen van structuur in lessen en
leerstof en het overdragen van algemene leerstrategieën, schieten scholen met relatief veel leerlingen uit de minderheden tekort. Ook op het punt van het volgen van
de prestaties van leerlingen en het ingrijpen bij tekorten in de verwerking van de
leerstof presteren deze scholen onder de maat. Juist dit laatste blijkt een veelbelovend aangrijpingspunt voor de verhoging van het prestatieniveau van leerlingen die
met achterstand aan het onderwijs beginnen.
6.4 Aanknopingspunten voor verbetering
Aanvangsachterstand in cognitieve ontwikkeling, niet-Nederlandse thuistaal, gebrekkige kennis van de wereld, tekortschietende onderwijskwaliteit, overwaardering van prestaties door leerkrachten en het voortijdig verlaten van het onderwijs
in samenhang met gezins- en opvoedingsproblemen; dit zijn de belangrijkste factoren in de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden zoals die in dit
en in de voorgaande hoofdstukken naar voren zijn gekomen. Afgezien van de overwaardering van de prestaties van de leerlingen zijn deze factoren al langere tijd bekend en er zijn tal van initiatieven genomen om de negatieve effecten ervan terug te
dringen. Ze worden hier kort behandeld. De twee meest belovende initiatieven
worden eruit gelicht. Het eerste is gericht op het verminderen van de aanvangsachterstanden van leerlingen uit maatschappelijke achterstandsgroepen. Het tweede
beoogt verbetering van de kwaliteit van het didactisch handelen van leerkrachten
op scholen met veel leerlingen uit deze groepen.
Eén initiatief ontbreekt in het hiervoor opgesomde rijtje en dat is de 'brede school'.
Het concept brede school mag zich op dit moment in een grote belangstelling verheugen, maar het is nog verre van uitgekristalliseerd. Het initiatief beoogt een oplossing te bieden voor verschillende van de hiervoor genoemde achterstandsfactoren, maar of het dit ook werkelijk doet is verre van duidelijk. In deze paragraaf
wordt onder het label 'overige aanknopingspunten' enige aandacht besteed aan de
brede- schoolontwikkeling.

233

6.4.1 Aanpak van aanvangsachterstand
In onderwijsachterstandsprojecten is sinds het begin van de jaren zeventig geprobeerd de aanvangsachterstand in cognitieve ontwikkeling van leerlingen uit achterstandsgroepen te verminderen met programma's gericht op de ouders. Het gaat
daarbij om een brede range van programma's die variëren van opvoedingsondersteuning, het bevorderen van voorlezen door de ouders, het stimuleren van spel
door ouders met kinderen en het vergroten van de kwaliteit daarvan, het versterken
in het ouderlijk gedrag van stimulansen voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Het werken met dit soort programma's is systematisch beproefd in het
project Onderwijs en sociaal milieu (OSM) dat in de jaren zeventig is uitgevoerd in
Rotterdam. Het ging daarbij overigens wel om autochtone ouders met een laag
opleidingsniveau.
Uit onderzoek naar de effecten van deze ouderprogramma's is gebleken dat ze niet
hebben geresulteerd in een vermindering van de ontwikkelingsachterstand van de
leerlingen uit de doelgroepen bij aanvang van het basisonderwijs. Bovendien bleek
dat het merendeel van de ouders van de leerlingen niet was te bewegen tot deelname aan de programma's en dat ook bij uitvoering velen afhaakten (Slavenburg et al.
1989).
De negatieve resultaten van de ouderprojecten uit de jaren zeventig hebben initiatiefnemers uit de hoek van het welzijnswerk er niet van weerhouden het in de loop
van de jaren tachtig nog eens te proberen. Nu met programma's die specifiek waren
toegesneden op ouders uit de minderheden. De programma's waren afkomstig uit
Israël waar ze waren ontwikkeld ten behoeve van immigranten uit Arabisch sprekende landen. Het eerste programma, dat in de vertaling de titel Opstap kreeg,
werd in Nederland met subsidie van het ministerie van WVC verspreid onder gemeenten. Later volgde een reeks andere programma's zoals Opstapje, Overstap en
Stap door. Ook met Opstap werd bij de deelnemende kinderen niet het beoogde
effect gerealiseerd van een verhoging van het niveau van cognitieve ontwikkeling
bij aanvang van het basisonderwijs (Eldering en Vedder 1992; Eldering en Vedder
1997). Wel bestaat de indruk dat de ouders en dan in het bijzonder de moeders die
eraan hebben meegewerkt als deelnemer of als (para)professional profijt hebben gehad van het project.
Center based programma's
Het ontbreken van positieve effecten van programma's die zich richten op gedragsverandering bij ouders is niet verwonderlijk. In paragraaf 6.2 is erop gewezen dat
de gedragspatronen van ouders die direct relevant zijn voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen zeer nauw zijn verbonden met het eigen ontwikkelings- en opleidingsniveau van deze ouders. Beïnvloeding daarvan is in theorie wellicht mogelijk,
in de praktijk zijn er zoveel obstakels dat het in feite nauwelijks uitvoerbaar is.
Daarom is gezocht naar alternatieve methoden om de ontwikkelingsachterstand van
leerlingen uit de minderheden te verminderen. Die zijn gevonden in programma's
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die direct zijn gericht op de kinderen en die in peuterspeelzalen en in de kleuterbouw van het basisonderwijs kunnen worden aangeboden. Vanwege dit laatste kenmerk worden ze ook wel aangeduid als center based programma's.
Teneinde de ontwikkeling en de toepassing van dit soort programma's op een systematische manier van de grond te krijgen is op initiatief van de ministeries van
VWS en OC&W een Commissie voor- en vroegschoolse educatie in het leven geroepen. De commissie heeft de situatie rond de voorschoolse educatie bestudeerd en
heeft voorstellen voor het uitvoeren van programma's beoordeeld. Tegelijkertijd
zijn meta-analyses uitgevoerd naar de resultaten van evaluaties van buitenlandse
center based programma' s (Blok en Leseman 1996; Leseman et al. 1998).
Uit de eerste analyse van Blok en Leseman bleek dat bij een aantal programma's
wel direct na afloop positieve effecten konden worden vastgesteld, maar dat deze in
de meeste gevallen na verloop van tijd weer verdwenen. De latere analyse van
Leseman et al. betreft recentere projecten waarin de leerervaringen van de eerdere
projecten zijn verwerkt. De resultaten hiervan zijn gunstiger. Van verschillende
programma's zijn ook op langere termijn positieve effecten aantoonbaar. Veel blijkt
af te hangen van de condities waaronder de programma's worden uitgevoerd, de
duur en de intensiteit ervan en de timing. De uitvoering dient te gebeuren door professionals, het programma dient een looptijd te hebben van twee á drie jaar en het
dient te starten op een leeftijd van 3 of hooguit 4 jaar. Vervolgens is het voor het
beklijven van de effecten van een programma van doorslaggevend belang wat er na
het programma met de kinderen gebeurt. Het programma van het basisonderwijs
dient wat betreft inhoud en werkwijze zo goed mogelijk aan te sluiten bij de werkwijze van het voorschoolse programma.
Twee programma's zijn uitgekozen om bij wijze van proef uit te voeren in combinaties van instellingen voor peuteropvang en basisscholen. Het zijn de programma's
Kaleidoscoop en Piramide. Beide programma's zijn gebaseerd op Amerikaanse
voorbeelden. Kaleidoscoop is een bewerking van het Perry preschoolproject van de
High/Scope Foundation. Het programma is al in het begin van de jaren zestig ontworpen. Mede daardoor zijn er gegevens beschikbaar over de effecten van het programma op de langere termijn. Aangetoond is dat de kinderen die aan het programma hebben deelgenomen in hun adolescentie in geringere mate zijn betrokken bij
criminaliteit dan kinderen uit een controlegroep.
Kaleidoscoop gaat uit van de visie dat de cognitieve en emotionele ontwikkeling
van kinderen kan worden gestimuleerd door ze een omgeving aan te bieden die ze
op speelse wijze kunnen exploreren en vormgeven. Door interactie met begeleiders
en met andere deelnemers leren kinderen activiteiten te plannen en op een gerichte
wijze bezig te zijn met het projectmateriaal. De eigen activiteit van het kind staat
voorop. Cognitieve ontwikkeling wordt in het project gezien als een in eerste instantie spontaan proces dat uitgaat van het kind zelf, maar waaraan vorm kan worden gegeven door het creëren van gunstige omgevingscondities. De begeleiders
hebben tot taak de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen en te registreren en aan de hand daarvan impulsen te geven ter bevordering van het ontwikkelingsproces.
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Het Piramide-project heeft een andere invalshoek. Ook hier staat de eigen activiteit
van het kind voorop, maar er is meer sturing op de inhoud van deze activiteiten. De
werkwijze van Piramide is gebaseerd op de gedachte dat kinderen zich via leerprocessen stapsgewijs steeds complexere cognitieve vaardigheden in een bepaald inhoudelijk domein eigen maken. Oefening wordt beschouwd als een belangrijke factor in het beklijven van deze vaardigheden. Vaardigheden in een bepaald cognitief
domein hebben in deze visie een bepaalde hiërarchische structuur waarin
eenvoudige elementaire vaardigheden op een hoger niveau zijn geïntegreerd in
meer complexe en abstracte vaardigheden. De programma-activiteiten zijn zo geordend dat de kinderen zich successievelijk de verschillende vaardigheden die tot een
bepaald domein behoren eigen maken. Met regelmaat wordt vastgesteld hoever ze
daarin zijn gevorderd. Wanneer er sprake is van stilstand of achterstand krijgen de
leerlingen extra oefenstof aangeboden die ze doorwerken met een tutor.
De opzet en de werkwijze van het programma zijn ontleend aan het bekende
Amerikaanse project Succes for all van Slavin en zijn collega's (Slavin et al. 1989).
In de meta-evaluatie van Leseman et al. (1998) komt dit project naar voren als een
van de programma's met aantoonbare middellangetermijneffecten.
Effecten
In 1996 is door samenwerkingsverbanden van instellingen voor peuteropvang en
basisscholen op verschillende plaatsen gestart met de uitvoering van de programma's Kaleidoscoop en Piramide. Om zicht te krijgen op de uitvoering van de programma's en op de effecten zijn er een implementatieonderzoek en effectevaluatieonderzoek en uitvoering. Van het effectonderzoek zijn inmiddels de eerste resultaten bekend (Leseman et al. 1999).
In het onderzoek wordt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van deelnemers aan de projecten vergeleken met die van kinderen uit twee controlegroepen.
De eerste controlegroep bestaat uit kinderen die hebben deelgenomen aan een vorm
van peuteropvang waarin niet wordt gewerkt met de programma's. Daarnaast is er
een tweede controlegroep van kinderen die in het geheel niet aan peuteropvang
hebben deelgenomen. De ontwikkeling van de programmadeelnemers en de eerste
controlegroep wordt op drie momenten vastgesteld: in de loop van het eerste programmajaar, in het tweede programmajaar en aan het einde van het programma.
Inmiddels zijn er gegevens over de eerste twee meetmomenten in 1997 en in 1998.
De effectgegevens worden danig verstoord door tussentijdse in- en uitstroom van
deelnemers en leden van de controlegroep. Wanneer alleen wordt gekeken naar
deelnemers die over beide meetmomenten binnen het koppel van peuteropvang en
basisschool zijn gebleven, tekenen zich bij de tweede meting duidelijke resultaten
af ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling. Ze zijn weergegeven in tabel 6.2.
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Tabel 6.2 Cognitieve ontwikkeling in het tweede jaar na start van de voorschoolse project, naar project, 1998 (na
controle voor verschillen in achtergrondkenmerken)
Kaleidoscoop
Piramide
Controlegroep
gestandaardiseerde
verschillen
gem.
sd
gem.
sd
gem.
sd
K-C
P-C
woordenschat eigen taal
20,5
3,8
20,8
3,6
18,9
5,0
0,41
0,48
woordenschat Nederlands
16,7
7,1
18,0
6,8
15,7
7,2
0,14
0,33
denkprocessen
21,0
6,3
22,8
6,2
20,2
7,2
0,12
0,39
sorteertaak
3,2
1,5
3,4
1,8
2,4
1,9
0,43
0,58
taak blokpatronen
8,5
3,6
8,2
4,7
7,4
3,9
0,26
0,18
N=
52
gecursiveerde effecten zijn niet-significant

67

47

99

114

Bron: Leseman et al. (1999: 38) SCP-bewerking

De deelnemers aan de projecten scoren op elk van de indicatoren voor cognitieve
ontwikkeling hoger dan de kinderen van de controlegroep. De verschillen zijn
echter niet steeds significant. De Piramide-deelnemers halen op vier van de vijf
maten een significant hogere score dan de controlegroep. Bij de kinderen die aan
Kaleidoscoop meedoen is dit op twee van de vijf maten het geval. Het lijkt er dus op
dat Piramide in de cognitieve sfeer effectiever is dan Kaleidoscoop. Dit wordt nog
eens onderstreept door het gegeven dat de verschillen bij Piramide in vier van de
vijf gevallen groter zijn dan bij Kaleidoscoop. De effecten van de programma's zijn
ook onderzocht aan de hand van de verschilscores tussen de eerste en de tweede
meting. Deze verschilscores geven de cognitieve groei weer van de deelnemers. De
groeiscores van de deelnemers zijn gemiddeld groter dan die van de controlegroep.
Ook hierin overtreffen de Piramidedeelnemers de Kaleidoscoopdeelnemers.
De projecten zijn nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn vooral voor het
Piramideprogramma bemoedigend. Naar het zich laat aanzien is het met dit programma mogelijk de cognitieve aanvangsachterstand bij het begin van het basisonderwijs van leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen uit maatschappelijke achterstandsgroepen substantieel te verminderen.
6.4.2 Onderwijskwaliteit
Ook de verhoging van de kwaliteit van het basisonderwijs is van oudsher een centraal bestanddeel geweest van onderwijsachterstandsprojecten. Net als bij de aanpak
van aanvangsachterstand zijn ook op dit gebied in het verleden vanuit verschillende
visies op leren en onderwijzen tal van projecten van de grond gekomen. Het Rotterdamse OSM-project uit de jaren zeventig dat hiervoor is genoemd bij de voorschoolse aanpak van onderwijsachterstand, concentreerde zich op de verbetering
van de onderwijsmethoden voor taal en rekenen.
Binnen het OSM-project zijn nieuwe taal- en rekenmethoden ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de grotere behoefte aan structuur van leerlingen uit achterstandsgroepen. Deze methoden worden gekenmerkt door een sterke geleding van de
leerstof met mogelijkheden tot het inlassen van aanvullende oefeningen voor
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achterblijvers en verrijkingsstof voor de snellere leerlingen. In didactisch opzicht
wordt het uitgangspunt van mastery learning toegepast. Dit wil zeggen dat de
voortgang van het leerproces afhankelijk wordt gemaakt van de mate waarin leerlingen de reeds behandelde stof beheersen. Daarbij geldt als criterium dat 80% van
de leerlingen van een klas 80% van de leerstof onder de knie dient te hebben. De
producten van het OSM hebben ruime verspreiding gekregen onder basisscholen.
De taalmethode, Taalkabaal, wordt ook nu nog door sommige scholen gebruikt.
Bij de evaluatie van het OSM bleek dat men er in veel gevallen wel in slaagde de
programmadoelstellingen te realiseren, maar dat dit nog geenszins betekende dat de
leerlingen uit de doelgroepen hun achterstand daarmee ook inliepen. Op landelijke
schoolvorderingentoetsen bleven de prestaties van deze leerlingen nog steeds onder
het landelijke gemiddelde (Slavenburg et al. 1989).
In dezelfde tijd dat in Rotterdam het OSM werd uitgevoerd, liep in Amsterdam het
Innovatieproject Amsterdam (IPA). Het IPA werkte vanuit de gedachte dat de leerstof op de toenmalige lagere scholen te weinig aansloot bij de belevingswereld van
de kinderen en dat vooral leerlingen uit achterstandsgroepen hierdoor werden benadeeld. Ook in het IPA werd veel werk gemaakt van materiaalontwikkeling. Daarbij
werd in de eerste plaatst gestreefd naar leerstofverrijking. Dit hield in dat men probeerde de leerstof te plaatsen in een voor de kinderen herkenbare en aantrekkelijke
context. In het onderwijs werd veel plaats ingeruimd voor exploratie en zelfstandige leeractiviteiten van de leerlingen. In de klas werden 'hoeken' ingericht waar de
leerlingen zelf met de daar beschikbare leermiddelen aan de slag konden. Spelelementen en vormen van vrije expressie vormden belangrijke onderdelen van de pedagogisch-didactische benadering. De verrijking van leerstof en leerprocessen
leunde sterk op de inzichten van onderwijshervormers als Montessori, Freinet en
Boeke.
De producten van het IPA hebben een minder ruime verspreiding gekregen dan die
van het OSM. Wel zijn veel van de projectmedewerkers na afloop van het project
terechtgekomen bij onderwijsbegeleidingsdiensten en andere ondersteuningsinstellingen.
In hoeverre het IPA effectief is geweest in het verbeteren van de prestaties van leerlingen uit de doelgroepen is nooit goed onderzocht. Er zijn echter geen aanwijzingen dat in de periode dat het IPA actief is geweest Amsterdamse basisschoolleerlingen het beter deden dan leerlingen buiten Amsterdam. Wel is bekend dat in
Amsterdam relatief hoge adviezen voor de keuze van een school voor voortgezet
onderwijs worden gegeven, maar dat ook relatief veel leerlingen in het voortgezet
onderwijs mislukken (Amsterdam 1994).
Success for all
Gebrek aan succes is ook ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs voor leerlingen uit achterstandsgroeperingen geen belemmering geweest
om op dit pad voort te gaan. En ook hier kwam de inspiratie uit het buitenland. Het
is vooral het al genoemde Success for all-project van Robert Slavin geweest dat onderwijsbegeleiders op het spoor heeft gezet van een veelbelovende aanpak van de
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verbetering van het onderwijs voor leerlingen uit achterstandsgroeperingen en meer
in het bijzonder voor leerlingen uit de minderheden.
Uitgangspunt van het project is dat leertekorten in een zo vroeg mogelijk stadium
moeten worden aangepakt met intensieve vormen van interventie. Daarbij worden
hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de instructie (Slavin et al. 1989).
Aanvullende instructie voor leerlingen die achteropraken in de verwerking van de
leerstof is de kern van de Success for all-aanpak.
Slavin maakt een scherp onderscheid tussen aanvullende instructie en remedial
teaching. De aanvullende instructie heeft, anders dan remedial teaching, dezelfde
doelen en mikt op het aanleren van dezelfde vaardigheden als het onderwijs voor de
hele jaargroep. Aanvullende instructie wordt gegeven aan individuele leerlingen
door een tutor. De tutor is een volledige bevoegde extra leerkracht die nauw samenwerkt met de groepskracht. Teneinde tijdig te kunnen bepalen welke leerlingen
aanvullende instructie nodig hebben, vormt een regelmatige toetsing van de vorderingen van de leerlingen een essentieel element in de aanpak.
De aanpak vooronderstelt een heldere structurering van de leerstof en de lessen.
Alleen op die manier is een goede aansluiting tussen de primaire instructie van de
groepsleerkracht en de aanvullende instructie door de tutor te realiseren. Duidelijke
structurering van de lessen is ook nodig om de leerlingen bij de les te betrekken en
te houden. De leerling dient helder voor ogen te hebben wat het onderwerp is van
een les en waar dit onderwerp toe dient. Dit is volgens Slavin het waarmerk van
een kwalitatief goede instructie (Slavin 1989). Het wordt bereikt door informatie te
presenteren op een georganiseerde en ordelijke wijze, door te wijzen op overgangen
naar nieuwe onderwerpen, door veel levendige beelden en aantrekkelijke voorbeelden te gebruiken en door essentiële principes geregeld opnieuw te formuleren.
Leerkrachten dienen in hun instructie aan te sluiten bij achtergrondkennis die leerlingen al hebben en dienen op relevante momenten te herinneren aan eerder behandelde leerstof. Enthousiasme en humor dragen bij aan de kwaliteit van de instructie.
Naast de kernactiviteiten die direct zijn gericht op het verbeteren van de prestaties
van de leerlingen uit achterstandsgroepen kent Success for all enkele flankerende
elementen die ertoe moeten bijdragen dat de kernactiviteiten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Eén daarvan is de aanwezigheid op school van een interne begeleider die de voortgang en de uitvoering van het programma in het oog houdt en die
leerkrachten feedback geeft over de wijze waarop zij het programma uitvoeren. De
begeleider bezoekt daartoe lessen en tutor-sessies.
Een ander flankerend element is de aanwezigheid van een gezinsondersteuningsteam. Problemen met de leerstof bij leerlingen uit achterstandsgroeperingen zijn
vaak een symptoom van problemen in de gezinssituatie. Het team bestaat uit
sociaal- of maatschappelijk werkers die zijn toegerust voor het geven van ondersteuning aan probleemgezinnen.
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KEA
Een aantal van de kernelementen van de Success for all-aanpak zijn terug te vinden
in het project Kleinschalig experiment achterstandsbestrijding (KEA) van het
Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam. In de Rapportage minderheden
1996 is over dit project al bericht. Inmiddels zijn echter nieuwe gegevens over het
project beschikbaar gekomen (Hoogendijk en Wolfgram 1997).
In het KEA-project wordt geprobeerd om op de deelnemende basisscholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door de volgende maatregelen.
- Vergroting van de effectiviteit van de instructie. Dit gebeurt door leerkrachten
te laten werken volgens het directe instructiemodel (Veenman et al. 1992). In
dit model behoort een les te bestaan uit een vast aantal elementen: voorkennis
ophalen, instructie, begeleid oefenen, individuele verwerking, terugkoppeling.
In KEA wordt hierbij veel werk gemaakt van het afstemmen van de instructiemethode op de leerinhoud. Dit gebeurt door verduidelijking van de leerlijnen
en van de essentiële leerinhouden in de methoden, door explicitering van de
leerdoelen in termen van vaardigheden van leerlingen en door het geven van
didactische suggesties voor effectief onderwijs.
- Vergroting van het aandeel taakgerichte leertijd in de lessen; de hoeveelheid
taakgerichte leertijd is één van de belangrijkste factoren in de verklaring van
prestatieverschillen. In de praktijk van de schoolles lekt veel taakgerichte leertijd weg doordat lessen met grote regelmaat worden verstoord omdat leerlingen
de klas uit moeten, door wanorde, door bezoekers, gebeurtenissen buiten het
klaslokaal, enzovoort.
- Verbetering van de doelmatigheid van het klassenmanagement door het voorkomen van probleemsituaties, het verbeteren van de algemene didactische
vaardigheden van leerkrachten, het introduceren en bewaken van regels en
afspraken, het bevorderen van een doelmatige inrichting van het klaslokaal.
- Zorgverbreding door het vroegtijdig signaleren van achterstanden, aanvullende
instructie van leerlingen die achter raken (reteaching), interne begeleiding en
remedial teaching.
Het belangrijkste instrument dat wordt ingezet om de kwaliteitsverbetering te bereiken is de klassenconsultatie. Dit houdt in dat een begeleider de lessen observeert
aan de hand van een observatielijst. De bevindingen worden vervolgens doorgesproken met de leerkracht. De observatie is vooral gericht op het instructiegedrag
van de leerkracht, op de effectieve leertijd en op de doelmatigheid van het klassenmanagement.
KEA wordt sinds 1991 uitgevoerd op vier Rotterdamse basisscholen. Het zijn
scholen met overwegend leerlingen uit de minderheden. Vrijwel geen van de
ouders van de leerlingen heeft een opleidingsniveau dat hoger is dan lbo/mavo. In
elk nieuw leerjaar wordt een hogere jaargroep bij het project betrokken. De effecten
van het project worden onderzocht met behulp van toetsen die deel uitmaken van
het CITO-leerlingvolgsysteem. De prestaties van de leerlingen in de KEA-klassen
worden daarbij vergeleken met de prestaties van leerlingen die in het jaar vóór de
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invoering van werkwijze in de desbetreffende jaargroep zaten. Ook in de eerste
twee jaren die volgen op het 'KEA-jaar' worden toetsgegevens verzameld en ook
deze gegevens worden bij de evaluatie betrokken. Er wordt naar gestreefd dat
groepsleerkrachten in de na-KEA-jaren zoveel mogelijk dezelfde jaargroepen
houden. Op die manier is ook de doorwerking van het project op langere termijn
vast te stellen.
In het evaluatieonderzoek wordt gewerkt met acht toetsen, zes voor taal en twee
voor rekenen. De taaltoetsen meten: aanvankelijk lezen, vaardigheid in het hanteren van begripsrelaties, vaardigheid in verwijsrelaties, woordenschat, spellingsvaardigheid en technisch lezen. Rekenvaardigheden worden geëvalueerd met de
Tempotest rekenen en de test Rekenen-wiskunde. De scores op de toetsen zijn getransformeerd naar een percentageschaal. De score 100 representeert steeds het landelijke gemiddelde op de toets. De projectrapportage van 1997 beschrijft de resultaten in het vijfde projectjaar. In dat jaar is het project uitgevoerd in groep 5 van de
deelnemende scholen. Van groep 3 zijn dan de gegevens beschikbaar tot twee jaar
na deelname aan de projectactiviteiten.
Bij het merendeel van de toetsen (spelling, lezen, rekenen) komen de resultaten
goed met elkaar overeen. De resultaten van de KEA-groepen zijn bij deze toetsen
aanzienlijk beter dan de resultaten van de vóór-KEA-groepen. Bij de eerste naKEA-groep wordt nog wat extra vooruitgang geboekt maar in het tweede na-KEAjaar is er een lichte terugval. In de na-KEA-jaren ligt de gemiddelde score van de
deelnemende scholen in de meeste gevallen op of rond het landelijke gemiddelde.
De uitslag van de toets voor spellingsvaardigheid in groep 3 die is weergegeven in
figuur 6.8, is exemplarisch voor de resultaten in de andere leerjaren en voor de resultaten bij rekenen en lezen.
Niet voor alle toetsen zijn de resultaten zo fraai als bij spelling, lezen en rekenen.
In figuur 6.8 zijn ook de uitslagen van de woordenschattoets opgenomen. Er treedt
hier weliswaar een zekere verbetering op in vergelijking met de vóór-KEA-groep,
maar de resultaten blijven toch ver verwijderd van het landelijk gemiddelde. Bij het
beschouwen van dit resultaat moet worden bedacht dat het merendeel van de leerlingen een allochtone achtergrond heeft en is grootgebracht in de eigen taal. In het
vervolg van deze paragraaf komt de kwestie van de geringe woordenschat in het
Nederlands van leerlingen uit de minderheden nog een keer terug.
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Figuur 6.8 Prestaties in groep 3 op scholen die deelnemen aan het KEA-project (gestandaardiseerde gemiddelden)
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Tegenover de slechte resultaten ten aanzien van de woordenschat tekenen zich in
figuur 6.8 ronduit spectaculaire bevindingen op het gebied van het technisch lezen
af. Technisch lezen is een duidelijk afgebakend geheel van vaardigheden met een
zeer ver doorontwikkelde didactiek. Wat kinderen hiervan leren is vrijwel uitsluitend afhankelijk van wat ze in de technisch-lezenlessen opsteken. Dat is vermoedelijk de reden waarom de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs juist hier zo
scherp naar voren komt.
In het evaluatieonderzoek is ook nagegaan of het leerkrachtgedrag onder invloed
van de projectactiviteiten in de gewenste richting verandert. Dit wordt vastgesteld
door middel van observatie aan de hand van een checklist. De observaties worden
in het KEA-jaar maandelijks uitgevoerd en in het vóór- en na-KEA-jaar driemaandelijks. Bij vier van de vijf leerkrachten is er een duidelijke positieve samenhang
tussen de observatiescores en het meettijdstip (r = 0,58). Gerekend over alle vijf de
leerkrachten is de samenhang meer dan de helft lager (r = 0,26). Dat komt doordat
bij een leerkracht de onderwijskwaliteit niet vooruit maar achteruit gaat.
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Over het geheel genomen kan worden vastgesteld dat het KEA-project laat zien dat
het met intensieve begeleiding mogelijk is de kwaliteit van het onderwijsgedrag van
leerkrachten die moeten werken met leerlingen uit de minderheden aanzienlijk te
verbeteren. Die kwaliteitsverbetering leidt vervolgens tot een duidelijke verhoging
van de prestaties van deze leerlingen op methodeonafhankelijke toetsen voor taalen rekenvaardigheden.
Bij het bezien van deze resultaten moet wel worden bedacht dat de scholen op basis
van vrijwilligheid aan het experiment deelnemen. In het projectverslag wordt vermeld dat "bij de keuze van de deelnemende scholen de motivatie van de schoolleiding en het team in belangrijke mate heeft meegewogen." Het is dan ook niet zeker
dat de positieve resultaten zonder meer op elke school repliceerbaar zijn en evenmin staat het vast dat de resultaten ook na het tweede jaar na de begeleiding beklijven. Dat neemt niet weg dat het project, net zoals het Success for all-project, aantoont dat verbetering van de kwaliteit van wat de kern van het onderwijsproces kan
worden genoemd, kan leiden tot aanzienlijke verbetering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden.
6.4.3 Overige aanknopingspunten en Brede School
In de introductie van deze paragraaf zijn, naast de aanvangsachterstand en de tekortschietende onderwijskwaliteit, nog enkele andere aanknopingspunten voor verbetering van de prestaties en de schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden
genoemd: de niet-Nederlandse thuistaal van een groot deel van de leerlingen, de
overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden door de leerkrachten, het verlaten van het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.
Voorts is het Brede-Schoolinitiatief aangestipt.
Het probleem van de niet-Nederlandse thuistaal en het voortijdig schoolverlaten is
in eerdere rapportages al uitvoerig besproken. De overwaardering van de prestaties
van de leerlingen uit de minderheden is iets nieuws en de Brede School bestaat
vooral in discussies en op de tekentafels van ontwerpers van nieuwe schoolgebouwen. Om deze uiteenlopende redenen worden deze aanknopingspunten hier
slechts kort besproken.
Niet-Nederlandse thuistaal
Leerlingen die thuis in een andere taal dan het Nederlands zijn grootgebracht, hebben bij aanvang van het basisonderwijs een geringere taalvaardigheid in het Nederlands dan leerlingen van wie de ouders thuis Nederlands spreken. Dit geldt voor
een groot deel van de leerlingen uit de minderheden, ook voor degenen die in
Nederland zijn geboren. Dat leidt niet alleen tot lagere scores op taaltoetsen, maar
heeft ook tot gevolg dat zij de andere lessen minder goed kunnen volgen. Het
Nederlands is voor hen de tweede taal en dit stelt ook speciale eisen aan de taalmethoden. Om hieraan tegemoet te komen zijn in de jaren tachtig speciale methoden
ontwikkeld voor het Nederlands als tweede taal (NT2). Een speciaal daarvoor in het
leven geroepen projectgroep werd belast met de opdracht het gebruik van deze methoden in het basisonderwijs te bevorderen. Veel leerkrachten hebben zich laten
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scholen in het geven van NT2-onderwijs en de NT2-methoden hebben ruime verspreiding gevonden. Op scholen met veel leerlingen uit de minderheden zijn er
vaak taakleerkrachten voor het geven van extra NT2-onderwijs aan kleine groepjes
leerlingen.
Ondanks de ruime verspreiding van NT2-methoden en ondanks de nascholingsactiviteiten laten de taalprestaties van leerlingen uit de minderheden nog altijd te
wensen over. De bevindingen die in hoofdstuk 4 zijn gerapporteerd spreken wat dit
betreft boekdelen.
In paragraaf 6.2.3 is gewezen op de te geringe woordenschat in het Nederlands van
de anderstalige kinderen. Daarbij is opgemerkt dat de woordenschatachterstand
waarmee de leerlingen uit de minderheden de basisschool binnenkomen in de loop
van het basisonderwijs alleen maar groter wordt. Het vergroten van de woordenschat maakt deel uit van de gangbare NT2-methoden, maar men kan zich moeilijk
aan de indruk onttrekken dat leerkrachten hier te weinig werk van maken.
Waarschijnlijk leeft het idee dat dit in de loop van de tijd vanzelf wel bijtrekt. Er
zijn echter indicaties dat dit toch minder vanzelf gaat dan men wel zou wensen.
De problemen waar leerlingen uit de minderheden door hun te beperkte woordenschat mee worden geconfronteerd, zijn niet gering. Taalkundigen laten niet na te
benadrukken dat de woordenschat de hoeksteen vormt voor het begripsmatige taalgebruik en dat een voldoende grote woordenschat onontbeerlijk is voor het begrijpen van de schoolse leerstof. Appel en Vermeer (1990) menen dat in de te geringe
woordenschat in het Nederlands van Turkse en Marokkaanse leerlingen de belangrijkste verklaring ligt voor hun achterblijvende prestaties. In de Rapportage minderheden 1996 is de te beperkte woordenschat van de leerlingen uit de minderheden daarom aangeduid als de Achilleshiel van hun cognitieve toerusting. In paragraaf 6.2.3 is in dit verband ook gewezen op de betekenis van de diepe woordenschat en de relatie daarvan met vorderingen in begrijpend lezen. Appel pleit al
jarenlang voor een systematischer aanpak van de uitbreiding van de woordenschat
bij niet-Nederlandstalig opgevoede kinderen. Dit vraagt om een specifieke inzet
van leerkrachten ten behoeve van leerlingen uit de minderheden.
Bij de bespreking van de KEA-resultaten is duidelijk geworden dat vergroting van
de kwaliteit van het didactisch handelen niet voldoende is om de woordenschat van
de leerlingen uit de minderheden op gemiddeld landelijk peil te brengen. Wat bij
andere onderdelen van het taal- en rekenonderwijs met de KEA-werkwijze wel
lukt, wordt bij de woordenschat niet gerealiseerd. Bij de woordenschattoetsen
brengt de KEA-werkwijze nauwelijks verbetering in de scores van de leerlingen uit
de minderheden. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de uitbouw van de
woordenschat een grotere en meer specifieke plaats in het taalonderwijs dient te
krijgen. Het lijkt niet erg moeilijk dit te realiseren. Woordkennis is een relatief beperkt en afgebakend onderwerp, dat zich uitstekend leent voor een computerondersteunde aanpak. Juist in dit soort domeinen kan het onderwijs uiterst succesvol zijn.
Vergelijk het met het onderwijs in het technisch lezen, een domein waarin met
KEA juist spectaculaire resultaten worden bereikt.
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Voortijdig schoolverlaten
De tot dusver geschetste aanpakken hebben in de eerste plaats tot doel het verschil
in prestaties tussen leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs te
verminderen. Vooralsnog blijven hun prestaties echter nog achter en verlaat een
relatief groot deel van hen het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.
Het voortijdig verlaten van het onderwijs geldt al jaren als een ongewenst verschijnsel waar iets aan moet worden gedaan. Voortijdig schoolverlaten wordt in
verband gebracht met werkloosheidsrisico, marginalisering en criminaliteit. Al
decennia lang worden er initiatieven ondernomen en projecten opgezet om het
voortijdig schoolverlaten te voorkomen en voortijdig schoolverlaters op te vangen,
weer terug te leiden naar school of op een traject naar arbeid te zetten. In het verleden is dit onder meer gebeurd in projecten voor de opvang van randgroepjongeren.
Sinds het begin van de jaren negentig is er een hernieuwde belangstelling voor het
voortijdig schoolverlaten. Daarbij gaat het niet meer alleen om leerlingen die zonder enig diploma het onderwijs verlaten; ook leerlingen die uitsluitend een vbo- of
mavo-diploma hebben behaald worden beschouwd als voortijdig schoolverlaters.
Dit gaat uit van de gedachte dat een opleiding op ten minste het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar nodig is om met succes te kunnen opereren op de arbeidsmarkt.
Deze wending in de opvattingen over voortijdig schoolverlaten is ingegeven door
de constatering dat de eisen aan scholing die de huidige arbeidsmarkt stelt een ontwikkeling doormaken. Van werknemers wordt gevraagd dat zij zich flexibel kunnen aanpassen aan veranderende arbeidsomstandigheden en technologische vernieuwing. Door de commissie-Rauwenhoff, die is ingesteld om te adviseren over de
aansluiting tussen onderwijs en werk, is benadrukt dat het in veel arbeidssituaties
nodig is dat werknemers zich verder scholen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken (Tijdelijke adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt 1991).
Een startkwalificatie op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar wordt
daarvoor onmisbaar geacht.
De overheid heeft de aanbevelingen van Rauwenhoff c.s. overgenomen en zich ten
doel gesteld het aantal jongeren dat zonder de bedoelde startkwalificatie het onderwijs verlaat in de periode 1994-2000 met de helft te verminderen. Die vermindering moet worden gerealiseerd in een onderwijsveld dat sterk in beweging is. De
belangrijkste bijdrage die de overheid zelf levert aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is het instellen van Regionale Meld- en Coördinatiefuncties
(RMC). Ze functioneren in 39 regio's. Gemeenten werken in deze regio's samen.
Per regio is er een contactgemeente die het voortouw heeft bij de samenwerking.
De RMC's haken aan bij de taken van de gemeenten ten aanzien van het handhaven
van de leerplicht. De eerste opgave van de RMC's is in het voortijdig schoolverlaten
regionaal in kaart te brengen. Daartoe hebben de RMC's systemen opgezet voor de
registratie van ongediplomeerde schoolverlaters, leerplichtigen én niet-leerplichtigen.
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Het in kaart brengen van de regionale ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten wordt gezien als een voorwaarde voor de hoofdtaak van de RMC's, het realiseren van een sluitende regionale aanpak van het voortijdig schoolverlaten. De
RMC's zetten hiervoor netwerken op waarin de vele instellingen waar voortijdig
schoolverlaters mee in aanraking kunnen komen of die iets kunnen doen voor voortijdig schoolverlaters, met elkaar in verbinding worden gebracht. Zo'n netwerk kan
bestaan uit de betrokken leerplichtambtenaar, scholen voor voortgezet onderwijs,
scholen die deel uitmaken van het ROC, het arbeidsbureau, lokale opvangprojecten
voor voortijdig scchoolverlaters, instellingen voor jeugdhulpverlening, de RIAGG,
de politie. De belangrijkste functie van het netwerk is ervoor zorg te dragen dat er
voor de voortijdig schoolverlaters een duidelijk en eenduidig traject komt dat ofwel
terug naar school voert, of naar werk, of naar een combinatie van opleiding en
werk. Op die manier moet worden voorkomen dat de voortijdig schoolverlaters bij
elke instelling waar ze mee te maken krijgen als het ware weer opnieuw moeten beginnen. Meer in het bijzonder dient het netwerk garanties te bieden dat jongeren
niet geruisloos ergens tussen onderwijs en werk blijven 'hangen'.
De RMC wordt door de rijksoverheid gezien als een groeifunctie die in de loop van
de tijd geleidelijk aan moet uitkristalliseren. Uit onderzoek blijkt dat het op dit moment in de meeste regio's nog niet zover is (Van Tilborg 1998). Nog maar weinig
RMC's zijn in staat een sluitend overzicht te geven van alle voortijdig schoolverlaters in de regio. Netwerkvorming en een sluitende doorverwijzing van voortijdig
schoolverlaters naar de best passende opvang en begeleiding kent nog tal van knelpunten. De toerusting blijkt vaak onvoldoende. De registratie is ook binnen een
regio onvoldoende uniform. Niet-leerplichtigen verdwijnen uit het zicht. Mavo- en
vbo-gediplomeerden worden niet 'erkend' als voortijdig schoolverlaters. De opvangmogelijkheden zijn onvoldoende of werken met wachtlijsten. Jongeren nemen
baantjes via uitzendbureaus en onttrekken zich zo aan trajecten. Ondanks de aanwezigheid van knelpunten wordt geconstateerd dat de RMC's duidelijk in ontwikkeling zijn en bezig zijn met de uitbouw van hun activiteiten en netwerken.
Dat er een veelheid van instellingen is betrokken bij de opvang van voortijdig
schoolverlaters zegt nog niet zo veel over de wijze waarop het voortijdig schoolverlaten met succes valt aan te pakken. In de strijd tegen het voortijdig schoolverlaten
zijn tal van praktijken, werkwijzen en aanpakken ontwikkeld, veelal in de vorm
van projecten van de betrokken instellingen. Het is niet erg zinvol deze hier te behandelen. Een goed overzicht van de verschillende benaderingen is te vinden in de
Almanak voortijdig schoolverlaten 1998 van het bureau Sardes (Van Tilborg en
Spit 1998). De almanak onderscheidt preventieve en curatieve maatregelen.
Maatregelen in de preventieve sfeer zijn gericht op het voorkomen van drop-out onder jongeren die nog deelnemen aan het onderwijs. Het betreft voor het merendeel
maatregelen en activiteiten op scholen. Voor een deel zijn deze van algemene aard
en hebben ze een bredere strekking dan alleen het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verschillende vormen van leerlingbegeleiding op scholen, voor het mentoraat en voor het betrekken van ouders bij de
schoolloopbaan van hun kind.
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Een bijzondere situatie kan zich voordoen wanneer de leerlingen het einde van de
eerste fase van het voortgezet onderwijs naderen. In hoofdstuk 5 is gebleken dat
juist op dit punt veel leerlingen uit de minderheden hun schoolloopbaan (voortijdig)
afbreken. Het probleem is gelegen in de aansluiting tussen het vo-eerste fase en het
secundair beroepsonderwijs. Voor leerlingen voor wie het assistentenniveau van de
beroepsopleidingen te hoog gegrepen is, is er nog geen formeel alternatief. Dit 'gat'
dat na invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs is ontstaan door het
wegvallen van het traject 'oriëntatie en schakelen' in het kmbo wordt nu gevuld
door het vormingswerk te betrekken bij 'voorbereidende en ondersteunende
activiteiten' die moeten resulteren in deelname aan een opleiding op assistentenniveau.
ROC's zijn mammoetinstellingen met een vaak nauwelijks te overzien aanbod aan
opleidingen. Voor leerlingen is het niet eenvoudig hieruit de keuze te maken die
het beste past bij hun capaciteiten, belangstelling en ambities. Voor leerlingen uit
de minderheden lijkt dit in versterkte mate te gelden (Vrieze et al. 1998). Foutieve
keuzen kunnen gemakkelijk resulteren in het voortijdig verlaten van de opleiding.
Teneinde leerlingen bij hun keuzen te ondersteunen zijn zogeheten trajectbegeleidingsbureaus in het leven geroepen. Hierin participeren veelal niet alleen de ROC's,
maar ook de arbeidsbureaus. Ook gemeentelijke sociale diensten kunnen erbij zijn
betrokken.
Preventie kent successen, maar ook mislukkingen en ook bij een goed functionerend stelsel van preventieve maatregelen blijven er jongeren die hun schoolloopbaan voortijdig afbreken. Als het goed is, worden deze jongeren via de RMC in
contact gebracht met curatieve vormen van opvang en begeleiding. Indien zij er
niet meer toe zijn te brengen naar school terug te keren, komt de (jeugd)hulpverlening of toeleiding naar werk of een combinatie hiervan in beeld. Bij toeleiding naar
werk liggen er taken voor Arbeidsvoorziening, maar de voortijdig schoolverlaters
moeten hier 'concurreren' met een veelheid van niet of moeilijk bemiddelbare categorieën werkzoekenden. In de meeste gevallen zal een door het arbeidsbureau aangeboden traject overigens ook nog een opleidingscomponent bevatten. Wanneer
deze wordt aangeboden in de vorm van 'praktijk-leren' blijken voortijdig schoolverlaters hiertoe vaak nog wel te motiveren (Veenman et al. 1995). Veelbelovend zijn
trajecten die worden opgezet vanuit bedrijfstakken zoals de bouw, installatietechniek, schilderen en horeca. Deze bieden mogelijkheden aan voortijdig schoolverlaters die nog wel een vbo- of mavo-diploma hebben behaald. Voor de echte 'bodemgroep' die ook hier niet in is geslaagd vormen deze trajecten over het algemeen
geen alternatief.
Brede School
Bij de bespreking van adequate vormen van aanpak in het tegengaan van onderwijsachterstand bij leerlingen uit de minderheden is hier tot dusver vooral aandacht
besteed aan wat men onderwijskundige oplossingen zou kunnen noemen. Wanneer
het gaat om het verminderen van prestatieachterstanden in leergebieden die doorslaggevend zijn voor de ontwikkeling van de schoolloopbaan, lijkt dit de meest be247

lovende invalshoek. Van oudsher is er in onderwijsachterstandsprojecten ook
sprake van een betrokkenheid van welzijnsinstellingen en van aanpakken die mikken op andere functioneringsgebieden dan datgene wat het kerncurriculum van het
basisonderwijs biedt. Welzijnsinstellingen werden ingeschakeld bij opvoedingsondersteuningsactiviteiten en bij de voorschoolse opvang van peuters. Ook speelden
ze een rol bij het opzetten van huiswerkklassen en bij ontwikkelingsondersteunende
buitenschoolse spel- en culturele activiteiten. Verder was er betrokkenheid van het
(school)maatschappelijk werk bij gezinsproblemen.
De betrokkenheid van welzijns- en sociaal-culturele instellingen bij achterstandsprojecten werd wenselijk geacht vanuit uiteenlopende gezichtspunten. In de eerste
plaats was er het gegeven dat kinderen uit achterstandsgroepen minder gebruikmaken van het sociaal-culturele aanbod dan kinderen uit hogere sociale lagen. In
de tweede plaats leefde bij velen de overtuiging dat verbetering van schoolloopbanen niet valt te realiseren door alleen te werken aan de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Ook de sociale, expressieve en creatieve competenties zouden
daarvoor verder moeten worden moeten worden ontwikkeld. In de derde plaats
werd de nodige betekenis toegekend aan de schoolomgeving, waardoor een welzijnsactiviteit als het wijkopbouwwerk in beeld kwam.
In het begin van de jaren negentig kreeg de sociaal-culturele inbreng in de aanpak
van onderwijsachterstand een nieuwe impuls door het verlengde schooldaginitiatief.
Buitenschoolse activiteiten in de sfeer van sport, cultuur, expressie, techniek, informatica en natuur en milieu kregen daarmee, buiten schooltijd, een plaats binnen het
schoolgebouw. De verlengde schooldag mikt in de eerste plaats op de ontwikkeling
van competenties op domeinen die binnen het reguliere curriculum van basisscholen weinig of geen aandacht krijgen. Door deze in de school te halen zouden ze
ook binnen het bereik komen van kinderen voor wie de drempel tot deelname aan
het reguliere buitenschoolse aanbod te hoog is.
In 1992 zijn de vier grote steden met subsidie van het ministerie van VWS een verlengde-schooldagproject gestart. Bij dit project waren 28 scholen betrokken. Ook op
andere plaatsen zijn varianten van de verlengde schooldag geïntroduceerd.
Onderzoek naar het functioneren en de effecten van de verlengde schooldag levert
gemengde resultaten op. Van der Wolf (1996) vindt bij leerlingen geen effecten,
noch in de cognitieve, noch in de sociaal-emotionele sfeer. Kinderen die deel hebben genomen aan de verlengde schooldag ontwikkelen zich op cognitieve en
sociaal-emotionele maten niet beter dan niet-deelnemers. Wel blijkt dat leerlingen
uit de minderheden met de projecten goed worden bereikt.
Van Erp et al. (1998) zijn positiever over het functioneren van de twintig verlengde-schooldaginitiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag die zij hebben
onderzocht. In hun onderzoek hebben zij echter geen gestandaardiseerde gegevens
verzameld over de ontwikkeling van de deelnemers. Van Erp et al. benadrukken
vooral het aspect dat kinderen door de verlengde schooldag participeren in activiteiten waar ze normaal niet mee in aanraking komen. Verder signaleren zij bij een
meerderheid van de betrokkenen - groepsleerkrachten, buitenschoolse vakdocenten,
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ouders en leerlingen - een grote mate van enthousiasme voor de verlengde schooldag.
Het idee dat het zinvol is om de verschillende instellingen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van kinderen in de schoolleeftijd bij elkaar te brengen, liefst in een
gemeenschappelijke locatie, is verder uitgewerkt in het concept van de Brede
School. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de Brede School is echter
niet de gemeenschappelijke locatie, maar de vorming van een netwerk rond de
school van instellingen en activiteiten die zich vanuit verschillende invalshoeken
bezighouden met leerlingen. Vanuit het perspectief van de voorschoolse aanpak van
achterstand in cognitieve ontwikkeling is de participatie van het peuterwerk aan de
Brede School van belang. Het aanbod en de activiteiten die zijn ontwikkeld in het
kader van de verlengde schooldag horen eveneens in de Brede School thuis. De
Brede School zou vervolgens een goede ingang bieden voor het vergroten van de
ouderbetrokkenheid bij het schoolse functioneren van hun kind. Dit zou nog kunnen worden versterkt door welzijnsactiviteiten voor ouders te betrekken bij het
brede-schoolnetwerk.
Een Brede School kan een kader bieden voor een schoolmaatschappelijk-werkfunctie en voor wijkgerichte welzijnsactiviteiten. Schoolmaatschappelijk werk is voor
leerlingen uit achterstandsgroepen van speciale betekenis, omdat maatschappelijke
achterstand vaak samengaat met gezins- en relatieproblemen. Wanneer leerkrachten hiermee worden geconfronteerd, hebben zij de neiging zich ermee bezig te gaan
houden. Dit leidt hen echter af van hun eigenlijke werk. Bovendien gaat het meestal om situaties die beter vanuit een daarop toegesneden hulpprofessie kunnen worden behandeld. Meer in het algemeen geldt dat de welzijns-, zorg-, en hulpverleningsinstellingen die deelnemen aan de Brede School leerkrachten kunnen ontlasten van taken die niet tot hun eigenlijke werk behoren. Hiermee is overigens ook
één van de betere argumenten gegeven om een Brede School te bepleiten. Een ander argument is hierin gelegen dat een Brede School mogelijkheden biedt om de
'kennis van de wereld' van leerlingen uit de minderheden te vergroten. Het belang
daarvan voor ontwikkeling van de leerlingen is in paragraaf 6.2.2 uiteengezet.
Brede-Schoolinitiatieven mogen zich verheugen in een ruime belangstelling. De
namen van sommige van deze initiatieven hebben inmiddels een zekere landelijke
bekendheid gekregen: de Vensterschool in Groningen, de Forumschool in Utrecht,
de Open-wijkschool in Nijmegen. Ook de rijksoverheid loopt warm voor het BredeSchoolconcept. In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarin het kabinet
aankondigt de ontwikkeling van de Brede School te willen stimuleren.
Voor gemeentelijke bestuurders is de Brede School een dankbaar beleidsonderwerp,
omdat zij het kunnen aangrijpen als een kristallisatiepunt voor het initiëren van lokale samenwerking tussen instellingen. Betrokkenheid van gemeenten is overigens
onmisbaar, want het opzetten van een netwerk rond basisscholen is geen sinecure.
Van schooldirecteuren kan niet worden verlangd dat zij deze klus er wel bij doen.
Een andere factor die de Brede School aantrekkelijk maakt voor gemeenten is de
omstandigheid dat niet alleen welzijn en onderwijsvoorrang door de centrale over249

heid zijn overgedragen aan de gemeenten, maar ook de verantwoordelijkheid voor
de huisvesting van scholen. Dit biedt de mogelijkheid om de instellingen die
samenwerken in de Brede School ook letterlijk onder één dak samen te brengen.
Nieuwe multifunctionele schoolgebouwen die kunnen functioneren als wijk-,
gezondheids-, en educatieve centra zijn een mooi visitekaartje voor wethouders die
onderwijs en welzijn in hun portefeuille hebben.
Overwaardering van prestaties
In hoofdstuk 4 is gebleken dat schoolloopbaanadviezen en beslissingen van leerkrachten ten aanzien van leerlingen uit de minderheden in veel gevallen positiever
zijn dan hun objectief vaststelbare prestaties toelaten. Als gevolg hiervan is de
doorstroming van de leerlingen uit de minderheden naar hogere vormen van voortgezet onderwijs groter dan wanneer leerkrachten voor deze leerlingen dezelfde
maatstaven zouden hanteren als voor autochtone leerlingen.
De overwaardering van hun prestaties heeft wellicht op een aantal leerlingen uit de
minderheden een positief effect, er zijn echter ook schaduwzijden. Het belangrijkste
negatieve gevolg is dat in de meeste schooltypen van voortgezet onderwijs de leerlingen uit de minderheden van het begin af aan behoren tot de zwakst presterende
leerlingen. Dit kan op den duur fnuikend werken op hun leermotivatie. Uit de analyse van het voortijdig schoolverlaten in hoofdstuk 5 is duidelijk geworden dat
zwakke prestaties een factor zijn in de verklaring van de overmaat aan voortijdig
schoolverlaten van leerlingen uit de minderheden. Voor andere leerlingen uit de
minderheden komt bij het eindexamen de aap uit de mouw. In hoofdstuk 5 is immers eveneens gebleken dat leerlingen uit de minderheden met het centraal schriftelijke deel van het eindexamen veel meer moeite hebben dan met het schoolexamen en dat daardoor een onevenredig groot deel van hen voor het eindexamen zakt.
Ten slotte is er na de school de arbeidsmarkt en die is naar bekend voor jongeren
uit de minderheden heel wat minder zachtzinnig dan leerkrachten ten aanzien van
hun leerlingen.
De negatieve kanten van de overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de
minderheden zijn evenzovele argumenten om deze praktijk tegen te gaan. Uit de
onderwijskundige literatuur is bekend dat positieve verwachtingen gunstige effecten
hebben op de prestaties van leerlingen, maar positieve verwachtingen zijn iets
anders dan valse verwachtingen die resulteren in onbedoeld negatieve gevolgen.
6.4.4 Conclusie
Na tal van minder geslaagde pogingen in het verleden zijn er thans enkele veelbelovende aanknopingspunten voor de aanpak van de zwakke onderwijsprestaties en
de ongunstige schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden. Ze sluiten, soms
nauw, soms minder expliciet, aan bij de relevante factoren voor achterstand die in
de voorgaande paragrafen zijn behandeld. In de eerste plaats zijn dit de zogenoemde center based-programma's die mikken op vergroting van de cognitieve vaardigheden van leerlingen uit de minderheden in de voorschoolse fase. Sommige van deze programma's lijken een goed alternatief te bieden voor de minder effectief geble250

ken aanpakken die zich richten op verandering van het ouderlijk gedrag ten opzichte van de kinderen. Niet alle center based-programma's blijken overigens effectief
en het is nodig verder te gaan met het zoeken naar de meest effectieve aanpak.
De geringe effectiviteit van ouderprogramma's voor de cognitieve ontwikkeling van
de kinderen impliceert niet dat deze programma's niet zinvol en ook niet nodig
zijn. Ouders uit de minderheden hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden
die het onderwijs hun kinderen kan bieden. Tegelijkertijd is er bij hen een grote afstand ten opzichte van het Nederlandse onderwijs. Hun kennis van het onderwijssysteem is vaak nihil of onjuist. Verder zijn velen van hen niet ingevoerd in actuele
inzichten over opvoeding. Voor een vruchtbare deelname van hun kinderen aan
center based-programma's is het waarschijnlijk een voorwaarde dat tegelijkertijd de
ouders deelnemen aan een programma dat ten minste voorziet in deze aspecten:
opvoedingsondersteuning en kennismaking met het Nederlandse onderwijs en het
onderwijssysteem. Wellicht is het mogelijk in een dergelijk programma ook plaats
in te ruimen voor de factor kennis van de (Nederlandse) wereld.
Ook ten aanzien van wat wel de sleutelfactor in de schoolloopbaan kan worden genoemd, de prestaties in de kernvakken van het basisonderwijs, is vooruitgang geboekt. In paragraaf 6.3 is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen met veel leerlingen uit de minderheden te wensen overlaat. Dit is een factor
van betekenis in de verklaring van hun zwakke prestaties. Overigens is in diezelfde
paragraaf tevens duidelijk geworden dat ook op kwalitatief goede scholen de prestaties van leerlingen uit de minderheden achterblijven. Het KEA-project laat zien
dat er op basisscholen aanzienlijke verbeteringen te bereiken zijn in het didactisch
handelen van leerkrachten ten aanzien van leerlingen die achter raken in de verwerking van de leerstof. Deze verbeteringen resulteren in verhoging van de prestaties van leerlingen uit de minderheden tot op het niveau van het landelijk prestatiegemiddelde. De verbeteringen worden voornamelijk bereikt doordat de leerkrachten
via observatie van hun lesgedrag feedback krijgen over hun handelen. De aanpak
vraagt een grote hoeveelheid externe ondersteuning en veel zou zijn gewonnen
wanneer zou blijken dat deze feedback-functie na verloop van tijd door het schoolteam zelf zou kunnen worden uitgevoerd. In het project wordt dit onderzocht.
Of de KEA-werkwijze overdraagbaar is op scholen die vanuit zichzelf minder gemotiveerd zijn tot vergroting van de effectiviteit van hun didactisch handelen, moet
worden afgewacht. Op dit punt zou de Inspectie van het onderwijs wellicht een stimulerende rol kunnen spelen.
Ten aanzien van de andere in deze paragraaf genoemde aanknopingspunten is het
beeld minder duidelijk. Wat betreft de woordenschatontwikkeling van anderstalig
opgevoede kinderen bestaat de indruk dat het belang hiervan door betrokkenen
wordt onderschat. Het lijkt nodig dit met meer nadruk onder de aandacht van leerkrachten te brengen en te bevorderen dat woordenschattraining een vast onderdeel
wordt van het leerstofaanbod voor anderstalig opgevoede leerlingen in het basisonderwijs.
Met betrekking tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten biedt de RMC-ontwik251

keling mogelijkheden hier meer lijn in te brengen. Het ziet er echter naar uit dat
een, in uiteenlopende situaties toe te passen, succesformule voor de aanpak van
voortijdig schoolverlaten (nog) niet te geven is.
Ten slotte de Brede School. Er zijn redenen om de huidige euforie rond de bredeschoolontwikkeling met een zekere terughoudendheid te bezien. Samenwerking
tussen instellingen die zich richten op kinderen in de schoolgaande leeftijd kan
geen doel op zich zijn. Daar staat tegenover dat samenwerking tussen scholen en
instellingen voor peuterwerk een voorwaarde is voor een effectieve implementatie
van voorschoolse ontwikkelingsprogramma's. Voorts is, gezien de vele huiselijke
problemen die op leerkrachten van achterstandsscholen afkomen, de beschikbaarheid voor de school van een (school)maatschappelijk-werkfunctie onontbeerlijk.
Vervolgens biedt een verlengde-schooldagaanbod op Brede Scholen de gelegenheid
om kinderen uit de minderheden in aanraking te laten komen met kennis- en vaardigheidsdomeinen die gewoonlijk buiten hun bereik liggen.
Wanneer de Brede School een functionele invulling krijgt die deze aspecten centraal stelt, kan deze ontwikkeling groepsleerkrachten de ruimte bieden om zich,
meer dan nu vaak mogelijk is, te richten op de kern van het basisschoolcurriculum.
In dat geval kan de Brede School ook een aanknopingspunt bieden voor de verbetering van de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden.
Tenslotte, de overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden.
Het lijkt op het eerste gezicht een praktijk die leerlingen uit de minderheden voordelen biedt. De onbedoeld negatieve effecten moeten echter zwaarder worden gewogen dan de schijnbare voordelen. Het tegengaan van deze praktijk is hier dan
ook genoemd onder de aanknopingspunten voor de verbetering van de onderwijspositie van de leerlingen uit de minderheden.
6.5 Overheidsbeleid
De zwakke schoolprestaties en ongunstige schoolloopbanen van leerlingen uit de
minderheden zijn voor de overheid al sinds de jaren zeventig aanleiding geweest
voor beleidsmaatregelen. De historie van dit beleid is in de Rapportage minderheden 1996 uitvoerig besproken. De beschouwing daar eindigde met een aantal
kritische kanttekeningen over de beleidsvoornemens ten aanzien van het voor leerlingen uit de minderheden meest relevante beleidsonderdeel, het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOA). De kritiek richtte zich op het decentralisatieaspect van het nieuwe beleid. Betoogd werd dat de achterstandsproblematiek niet
lokaal van aard is, dat het probleem uitermate weerbarstig is en dat het vraagt om
een krachtige aanpak die gebaat is bij landelijke sturing en een landelijke concentratie van middelen. Decentralisatie naar gemeenten houdt het risico in van versnippering van middelen, van dubbel werk, van het creëren van lokale standaarden
en van verlies aan overzicht.
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is in 1998 volledig ingevoerd en
vormt het belangrijkste onderdeel van de beleidsbespreking in deze paragraaf.
Daarnaast wordt enige aandacht besteed aan minderhedenbeleid in het secundair
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beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en aan het educatieve deel van het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers.
Niet alleen het ministerie van OC&W voert beleid ten behoeve van leerlingen uit de
minderheden. De onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden kent
voor- en buitenschoolse aspecten en deze zijn voorwerp van beleid van het ministerie van VWS. VWS stimuleert en subsidieert een reeks voor - en buitenschoolse
projecten die tot doel hebben kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun toerusting.
Deze paragraaf concentreert zich op beleidsonderdelen die zich specifiek richten op
verbetering van de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs. In
de minderhedenrapportage van 1997 is echter ook gewezen op aspecten van het
algemene onderwijsbeleid van de rijksoverheid die negatief uitwerken op de positie
van de minderheden (Tesser en Veenman 1997). Het ging daarbij vooral om de verdere veralgemenisering van het beroepsopleidende traject die inmiddels zijn beslag
heeft gekregen in de samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo. Weliswaar is er binnen het vmbo inmiddels wat meer ruimte gecreëerd voor praktijkvakken, maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om deze vakken aan te bieden aanzienlijk verschraald door teruglopende belangstelling bij leerlingen.
De ontwikkelingen ten aanzien van de inhoud en de werkwijzen in het voortgezet
onderwijs tenderen in het algemeen naar een steeds taliger aanpak, waarbij steeds
meer een beroep wordt gedaan op het zelfsturende en zelfstructurerende vermogen
van de leerlingen. Gezien alles wat in dit en de voorgaande hoofdstukken naar
voren is gebracht over de vaardigheden van leerlingen uit de minderheden, is het te
verwachten dat vooral zij het hier moeilijk mee zullen krijgen.
6.5.1 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Tegen het einde van de jaren tachtig werd duidelijk dat het tot dan toe gevoerde beleid ter vermindering van onderwijsachterstanden, het onderwijsvoorrangsbeleid,
vooral voor leerlingen uit de minderheden te weinig had opgeleverd. Hun prestatieachterstand aan het einde van het basisonderwijs bleek groter dan verwacht en in
het voortgezet onderwijs haalde een onevenredig groot deel van deze leerlingen de
eindstreep niet. Het toekennen van extra middelen aan scholen met veel leerlingen
uit de doelgroepen en de samenwerking tussen scholen in onderwijsvoorrangsgebieden, de kernelementen van het vigerende beleid, resulteerden niet in een substantiële vermindering van de achterstand van leerlingen uit de doelgroepen.
Er ontstond consensus over de noodzaak de effectiviteit van het beleid te vergroten.
Het toenmalige kabinet meende dit te kunnen bereiken door het verplaatsen van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beleid naar de gemeenten. De belangrijkste overweging hiervoor was dat voor een effectieve aanpak van onderwijsachterstand samenwerking nodig werd geacht tussen een groot aantal lokale instellingen: scholen, welzijnswerk, instellingen voor jeugdhulpverlening, instellingen
voor gezondheidszorg, de politie. De gemeentelijke overheid is volgens het kabinet
het meest aangewezen bestuurlijke kader voor het realiseren van de gewenste
samenhangende aanpak.
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Wettelijke bepalingen
Het nieuwe beleid heeft een wettelijk kader gekregen in enkele wijzigingen in de
Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en de Wet op
het voortgezet onderwijs. Bepaald werd dat aan gemeenten die een onderwijsachterstandenbeleid voeren middelen worden toegekend in de vorm van een specifieke
doeluitkering in het gemeentefonds. Gemeenten die hiervan gebruikmaken moeten
hun beleidsvoornemens vastleggen in een vierjarenplan, het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan. Over het plan dient overleg te worden gevoerd met alle
betrokken schoolbesturen in de gemeente en het plan behoeft de goedkeuring van
de gemeenteraad.
De landelijke overheid stelt het kader vast waarbinnen de gemeenten hun achterstandenbeleid vorm kunnen geven. Dit gebeurt in een eveneens voor een periode
van vier jaar vast te stellen landelijk beleidskader. Over dit landelijke beleidskader
is in de wet bepaald dat het de landelijke doelstellingen van het achterstandenbeleid
vermeldt en informatie geeft over voornemens van de rijksoverheid ten aanzien van
de landelijke evaluatie van het beleid.
Het is de bedoeling dat de gemeentelijke plannen een concrete, lokale uitwerking
bevatten van de doelstellingen uit het landelijke beleidskader. Voorts dienen de
plannen aan te geven op welke wijze de middelen uit de specifieke doeluitkering
worden ingezet. De centrale toekenning van extra formatie aan scholen naar rato
van het aantal leerlingen uit de doelgroepen, de zogeheten gewichtengelden, blijft
onder het GOA-beleid gehandhaafd, maar in het gemeentelijke plan moet worden
aangegeven waar de scholen deze extraformatie voor moeten gebruiken. Bij de toekenning van formatie krijgen de scholen voortaan een specificatie van het extra
deel formatie dat zij krijgen in het kader van het achterstandenbeleid. Ze moeten
achteraf ook het gebruik van deze extraformatie verantwoorden. In het gemeentelijk
plan dient te worden aangegeven hoe de scholen dit moeten doen.
De wetsvoorstellen inzake het GOA-beleid zijn in het vergaderjaar 1995/'96 voorgelegd aan de Tweede Kamer. De voorstellen zijn door de Kamer aanvaard. De
wetswijzigingen zijn in mei 1997 van kracht geworden. Het oorspronkelijke tijdpad
dat voorzag in een inwerkingtreding van het nieuwe beleid in het schooljaar
1997/'98 kon niet worden gehaald. Dit schooljaar hadden gemeenten nodig voor het
overleg met de betrokken instellingen en voor het vaststellen van de achterstandsplannen. In het schooljaar 1998/'99 wordt voor het eerst volgens het nieuwe beleid
gewerkt.
Beleidskader
Zoals in de wet is bepaald, dienen de gemeenten bij het opstellen van hun plannen
uitwerking te geven aan de doelstellingen van het landelijk beleidskader. Het eerste
landelijke beleidskader heeft betrekking op de periode 1998-2002 (OC&W 1997).
Het formuleert doelstellingen ten aanzien van zes onderwerpen: voor- en vroegschoolse educatie, beheersing van de Nederlandse taal, verwijzing naar het speciaal
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onderwijs en naar andere speciale onderwijsvoorzieningen, vermindering van
schooluitval, evenredige deelname aan voortgezet onderwijs, secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs en ten slotte het volgen en registreren van lokale
ontwikkelingen (monitoring).
Ten aanzien van de voor- en vroegschoolse educatie mikt het beleidskader op verbetering van de startcondities van de leerlingen in het basisonderwijs door samenwerking tussen scholen en peuteropvangvoorzieningen en door deskundigheidsbevordering. Voor de uitwerking hiervan wordt aanbevolen te komen tot informatieuitwisseling over toekomstige leerlingen in het basisonderwijs, tot gebruik van programma's voor (taal)ontwikkeling in de kinder- en peuteropvang en tot het aanbieden van gezinsgerichte programma's.
Achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal wil het beleidskader tegengaan door een lokaal taalbeleid waarin aandacht wordt besteed de volgende
aspecten.
- Gezamenlijke eerste-opvangvoorzieningen voor onder- en zij-instromers en
deskundigheidsbevordering van leerkrachten die hiermee zijn belast.
- Aansluiting tussen eerste opvang, NT2 en het reguliere taalonderwijs in de
basisschool.
- Stimulering van het gebruik van buitenschoolse programma's voor Nederlandse
taal.
- Verbetering van de Nederlandse taalbeheersing door de moeders van de leerlingen via basiseducatie en opvoedingsondersteuning.
Met betrekking tot het speciaal onderwijs is het landelijk beleidsdoel het zo veel
mogelijk verminderen van de doorverwijzing van doelgroepleerlingen naar speciale
voorzieningen. Hiertoe zou het achterstandenbeleid moeten worden afgestemd met
activiteiten in het kader van het weer samen naar school-beleid. Voorts beveelt het
beleidskader samenwerking aan van scholen met voorzieningen als jeugdhulpverlening, politie, jeugdgezondheidszorg, RIAGG, jeugdwelzijn.
Bij de doelstelling vermindering van schooluitval worden als uitwerkingspunten
onder meer genoemd: informatie-uitwisseling over leerlingen, 'uitlijning' van activiteiten met die in het kader van de regionale meld- en coördinatiefunctie, samenhang met regionale ontwikkelingen ten aanzien van het vmbo.
Voor monitoring van lokale ontwikkeling wil het beleidskader dat er een registratie
totstandkomt van instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepleerlingen in
onderscheiden schooltypen, van de verwijzing naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en van verzuim en uitval van leerlingen.
De doelstelling van evenredige deelname wordt in het beleidskader niet verder gespecificeerd.
Middelen
Voor het GOA-beleid is landelijk in totaal ongeveer 800 miljoen gulden beschikbaar. Hierbij zijn ook de middelen meegeteld die de gemeenten krijgen voor het
onderwijs in allochtone levende talen (OALT) ten bedrage van circa 130 miljoen
gulden. Zo'n 500 miljoen gulden van het GOA-budget wordt rechtstreeks aan de
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scholen uitgekeerd. Dit zijn de al genoemde gewichtengelden. Voor de doeluitkering aan de gemeenten is ruim 160 miljoen gulden beschikbaar. De omvang van
de doeluitkering is afhankelijk van het aantal doelgroepleerlingen in de gemeente.
De G4-gemeenten krijgen een doeluitkering van gemiddeld ruim 17 miljoen gulden
(Van Rossem et al. 1999). De overige G25-gemeenten ontvangen gemiddeld ruim
2 miljoen en de niet-G25-gemeenten krijgen ieder tegen de 245.000 gulden per
jaar.
Wanneer deze bedragen worden omgerekend naar het beschikbare bedrag per achterstandsleerling, dan blijken er zeer grote verschillen tussen de gemeenten
(Turkenburg 1999). De verschillen hangen samen met de verstedelijkingsgraad.
Naarmate de verstedelijkingsgraad sterker is, is het beschikbare bedrag per leerling
hoger. Zo is in de G4-gemeenten per achterstandsleerling 1.235 gulden beschikbaar
en in zuivere plattelandsgemeenten 347 gulden.
Het GOA in de praktijk
Het belangrijkste oogmerk voor het omvormen van het onderwijsvoorrangsbeleid
tot het GOA is een effectievere aanpak van de onderwijsachterstand van leerlingen
uit de doelgroepen. In hoeverre het GOA daartoe bijdraagt is nu, een klein jaar na
de feitelijke inwerkingtreding ervan, natuurlijk nog niet te zeggen. Informatie over
de uitwerking van het GOA in de scholen, de voorschoolse opvang en de flankerende instellingen is nog niet beschikbaar en over effecten op leerlingen valt op dit
moment al helemaal niets te zeggen. Wel is er iets bekend over de plannen die de
gemeenten hebben gemaakt en over de vorderingen van het beleid op gemeentelijk
niveau.
Door het bureau Sardes zijn 62 gemeentelijke plannen geanalyseerd (Van Rossem
et al. 1999). Daarbij is vooral gekeken naar de wijze waarop in de plannen de doelstellingen van het landelijke beleidskader zijn uitgewerkt. Voorts is er door het SCP
in januari/februari 1999 onder 401 gemeenten een enquête gehouden naar de
vorderingen van het GOA-beleid (Turkenburg 1999). Aan de hand van de gegevens
uit deze twee bronnen wordt hier een summiere schets gegeven van de stand van
zaken.
Gemeenten die een GOA-uitkering ontvangen van meer dan 250.000 gulden zijn
verplicht een achterstandenplan op te stellen. In februari 1999 had 90% van deze
gemeenten aan de planverplichting voldaan. De resterende 10% was nog bezig met
het plan. De plannen zijn vrijwel altijd vervaardigd door een nieuw ingesteld overlegorgaan met vertegenwoordigers van de gemeente en van de betrokken schoolbesturen. Dit orgaan heeft de feitelijke opstelling van onderdelen van het plan meestal
gedelegeerd aan werkgroepen waaraan is deelgenomen door de uitvoerende instellingen.
In 70% van de plannen vormt een overzicht van de lokale situatie het uitgangspunt.
Vervolgens worden er onderwerpen en doelen geformuleerd en uitgewerkt en worden uitvoeringsrichtlijnen vastgesteld. In de meeste gevallen zijn er binnen de ge256

meenten al activiteiten of projecten gaande die in verband zijn te brengen met de
geformuleerde doelen. Deze projecten en activiteiten worden in de gemeentelijke
plannen doorgaans voor het eerste planjaar gecontinueerd. Voor nieuwe activiteiten
kunnen de betrokken instellingen uitvoeringsplannen indienen die vervolgens
worden getoetst aan de doelen en uitvoeringsrichtlijnen van het gemeentelijk plan.
De Sardes-analyse spreekt in dit verband van een groeimodel.
Gemeenten hebben bij de uitwerking van de doelen van het landelijke beleidskader
de vrijheid om daarbinnen prioriteiten te stellen. Ook kunnen ze eigen doelen formuleren. In de plannen die door Sardes zijn bekeken gaat het overgrote deel van de
doelstellingen over de zes onderwerpen uit het landelijk beleidskader. Drie onderwerpen krijgen een duidelijk hogere prioriteit dan de andere: de voor- en vroegschoolse educatie, beheersing van de Nederlandse taal en voortijdig schoolverlaten.
Prioriteit wil in dit verband zeggen dat over deze onderwerpen meer activiteiten in
het plan zijn opgenomen dan over andere onderwerpen.
In de SCP-enquête onder gemeenten is gevraagd de doelstellingen te ordenen naar
prioriteit. De voor- en vroegschoolse periode en de beheersing van de Nederlandse
taal staan bij respectievelijk 89% en 86% van de gemeenten bovenaan in de prioriteitenvolgorde. De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is voor 60% van de
gemeenten een prioritaire doelstelling. De overige doelstellingen krijgen in hooguit
eenderde van de gemeenten prioriteit.
Uit de analyse van de plannen blijkt dat de gemeenten met de doelen ten aanzien
van de doorverwijzing naar het speciaal onderwijs en de evenredige deelname van
leerlingen uit de doelgroepen aan uiteenlopende schooltypen niet goed uit de voeten
kunnen. Het monitoren van de lokale ontwikkeling wordt wel van belang geacht,
maar in veel gevallen is men er nog niet uit hoe dit aan te pakken.
Van de mogelijkheid om eigen doelen te formuleren heeft ongeveer de helft van de
gemeenten gebruikgemaakt. Het meest is dit gedaan door de grote steden. De eigen
doelen zijn van uiteenlopende aard. Enkele onderwerpen springen eruit: Brede
School/verlengde schooldag, inpassen van achterstandenbeleid in een wijkgerichte
aanpak en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit de enquête
komt hiernaast nog het betrekken van ouders bij het onderwijs als afzonderlijk
eigen gemeentelijk doel naar voren. Van de 86 gemeenten die in de enquête zeggen
eigen doelen te hebben, betreffen deze doelen in 17% van de gevallen de prestaties
van de leerlingen in het basisonderwijs.
6.5.2 Achterstandenbeleid in het secundair beroepsonderwijs
Specifiek doelgroepenbeleid in het secundair beroepsonderwijs
Voor leerlingen uit de minderheden is het secundair beroepsonderwijs in toenemende mate van belang als toegangspoort naar de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 5 is gebleken dat de doorstroming van leerlingen uit minderheden vanuit het voortgezet
onderwijs naar het secundair beroepsonderwijs aanzienlijk is. Teneinde hun kansen
op succes in de beroepsopleidingen te vergroten heeft de overheid binnen de sector
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van het beroepsonderwijs en de educatie, de BVE-sector, in de periode 1994-1998
een specifiek doelgroepenbeleid gevoerd. Dit doelgroepenbeleid was niet alleen gericht op leerlingen uit de minderheden, ook vrouwen in opleidingen voor traditionele mannenberoepen, deelnemers met een beperkte vooropleiding en gehandicapten behoorden tot de specifiek doelgroepen. Met ingang van 1998 is het specifieke
doelgroepenbeleid losgelaten ten gunste van een facetbeleid.
Het specifieke doelgroepenbeleid richtte zich in het secundair beroepsonderwijs in
de eerste plaats op het vergroten van de deelname en het rendement van de leerlingen uit de doelgroepen. Voor leerlingen uit de minderheden gold hiernaast nog
het verbeteren van de beheersing van de Nederlandse taal als specifieke doelstelling.
Voor activiteiten in het kader van het specifieke doelgroepenbeleid konden de onderwijsinstellingen, de Regionale Opleidingen Centra (ROC's), gebruikmaken van
een faciliteitenregeling: de Integrale regeling specifieke doelgroepen. Om in aanmerking te komen voor de regeling moesten de instellingen jaarlijks een plan van
aanpak en een verslag indienen. Het plan diende gespecificeerde kwantitatieve
taakstellingen te bevatten ten aanzien van de deelname en de gediplomeerde uitstroom van de doelgroepen, een overzicht van de activiteiten die worden ingezet om
de taakstellingen te realiseren en een overzicht van deelname en uitstroom van de
doelgroepen in het voorbije cursusjaar.
Met ingang van 1998 is de regeling opgeheven en zijn de middelen toegevoegd aan
het algemene budget voor vernieuwingsprojecten van de instellingen. Ook voor de
inzet van deze middelen moeten de instellingen een plan van aanpak maken dat ten
minste een gekwantificeerde beschrijving van de uitgangssituatie en van de doeltoestand bevat.
Deelname en rendement
De plannen van aanpak en de verslagen van de ROC's voor het schooljaar 1996/'97
zijn door het ITS geanalyseerd (Van Esch en Vrieze 1999). Daaruit blijkt dat de
deelname van leerlingen uit de minderheden 1996/'97 bijna 20% hoger was dan de
taakstelling in de plannen. In hoofdstuk 5 is al vermeld dat het aandeel leerlingen
uit de minderheden in de beroepsopleidingen in 1996/'97 5,2% bedroeg en dat dit
in het schooljaar 1997/'98 verder is doorgegroeid naar 6,7%.
De taakstelling voor de gediplomeerde uitstroom van leerlingen uit de minderheden
is in 1996/'97 niet gehaald. Wel was de gediplomeerde uitstroom in dat schooljaar
ruim 14% hoger dan in het voorafgaande jaar.
Over de eigen registratie van de doelgroepen waren de ROC's nog niet erg tevreden. Slechts een kleine 18% van de instellingen vond de registratie goed. De overgrote meerderheid achtte verbetering of kleine aanpassingen in de registratiesystematiek wenselijk. Dit betekent dat cijfers over deelname en rendement van leerlingen uit de minderheden die hiervoor zijn vermeld met enige voorzichtigheid
moeten worden beschouwd.
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Activiteiten
De activiteiten die de ROC's in het kader van de integrale regeling specifieke doelgroepen hebben ondernomen gaan over een veelheid van onderwerpen. In de ITSanalyse worden hierin zeven kritische elementen onderscheiden: verbeteringen in
het primaire onderwijsproces, communicatie en netwerkvorming, regionale melden coördinatiefunctie (RMC), deskundigheidsbevordering, materiaalontwikkeling
en Nederlands als tweede taal (NT2). Voor leerlingen uit de minderheden is vooral
de uitbreiding en versterking van het NT2-onderwijs van belang. Van de 45 ROC's
zijn er 19 die dit hebben opgenomen in hun plan van aanpak. Verbeteringen in het
primaire proces en communicatie en netwerkvorming zijn overigens de meest genoemde onderwerpen. Niet alleen de onderwerpen waar de activiteiten zich op
richten lopen uiteen, ook de aard ervan is divers. Activiteiten gericht op
voorlichting en werving, het verbeteren van de intake-procedure en het verbeteren
van de uitstroom worden in de plannen het meest genoemd.
De Integrale regeling specifieke doelgroepen is slechts ten dele bestemd voor leerlingen uit de minderheden. Van het merendeel van de ROC's is de verdeling van de
middelen over de onderscheiden doelgroepen niet bekend. De 16 ROC's die wel onderscheid naar doelgroep maken besteden gemiddeld zo'n 35% van de middelen
aan leerlingen uit de minderheden.
Evaluatie
Over de effecten van de activiteiten die in het kader van de regeling voor specifieke
doelgroepen zijn uitgevoerd, is weinig bekend. In ongeveer een kwart van de plannen was er wel enige aandacht voor evaluatie, maar de ITS-onderzoekers merken
hierover op dat het in de meeste gevallen gaat om niet meer dan een aanzet tot evaluatie.
Aan betrokkenen bij de uitvoering van de integrale regeling in tien ROC's is gevraagd naar hun oordeel over de regeling. Het onderzoeksverslag bevat hierover
geen exacte gegevens, het beperkt zich tot enkele indrukken. De sterke nadruk in
de regeling op een kwantitatieve weergave van doelstellingen en resultaten wordt
als zeer belastend en weinig productief ervaren. De administratieve belasting voor
de instellingen wordt te groot geacht. Bovendien wordt het ad hoc-karakter van de
regeling gehekeld. Het management toont zich voorstander van een regeling met
een vaste geoormerkte doelgroepenbijdrage in het instellingsbudget. Medewerkers
op uitvoerend niveau voorzien dat bij het verdwijnen van de specifieke regeling ook
de aandacht voor doelgroepen uit het instellingsbeleid zal verdwijnen.
Eerder in deze paragraaf is aangegeven dat de middelen voor specifieke doelgroepen thans deel uitmaken van het algemene budget voor vernieuwingsprojecten. De
Inspectie van het onderwijs heeft de plannen van aanpak voor deze vernieuwingsprojecten naast elkaar gelegd. Het blijkt dat van de 60 instellingen er 25 projecten
hebben die zijn gericht op doelgroepen (Inspectie van het onderwijs 1999: pm).
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6.5.3 Hoger onderwijs
Hoofdstuk 5 laat zien dat de doorstroming van leerlingen uit de minderheden vanuit het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs goed verloopt. Geconstateerd
is dat de ondervertegenwoordiging van studenten uit de minderheden in de instellingen voor hoger onderwijs vooral te maken heeft met het gegeven dat zij in mindere mate deelnemen aan die vormen van voortgezet onderwijs die toelating geven
tot het hoger onderwijs. Gedetailleerde informatie over de instroom en het studiesucces van studenten uit de minderheden is echter niet voorhanden.
Ter verdere verbetering van de positie van studenten uit de minderheden subsidieert
het ministerie van OC&W het Expertise Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs
(ECHO). Het expertisecentrum heeft onder meer tot taak gegevens te verzamelen
over de deelname en het rendement van studenten uit de minderheden in het hoger
onderwijs. Dat blijkt niet eenvoudig, omdat de registratie van studenten naar
herkomst bij de instellingen op veel bezwaren stuit. De Inspectie van het onderwijs
constateert in haar laatste jaarverslag dat ondanks de al jaren geleden gemaakte afspraken van een uniforme registratie naar herkomst tot dusver weinig terecht is gekomen (Inspectie van het onderwijs 1999: 361).
ECHO fungeert ook als instelling die op universiteiten en hogescholen projecten
subsidieert die zijn gericht op verbetering van het beleid en de voorzieningen voor
studenten uit de minderheden. In totaal worden 120 projecten gesubsidieerd.
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: een Surinaamse bedrijvendag, een project interculturalisatie van vijf hogescholen, een studentvolgsysteem, scouting van
allochtone dansers in disco's voor de dansopleiding.
De inspectie constateert dat het merendeel van de projecten zich niet richt op studenten uit de minderheden die in Nederland hebben deelgenomen aan voortgezet
onderwijs. De doelgroep bestaat meestal uit allochtone studenten die hun vooropleiding in het buitenland hebben gehad. Het gaat daarbij deels om vluchtelingen,
deels om personen die hier een deel van hun studie willen volgen.
Net zoals in het secundair beroepsonderwijs is er ook ten aanzien van het hoger
onderwijs geen zicht op resultaten en effecten van de projecten.
6.5.4 Inburgering nieuwkomers en oudkomers
De inburgering van nieuwkomers is niet primair de verantwoordelijkheid van het
ministerie van OC&W. Toch is het zinvol er in dit hoofdstuk enige aandacht aan te
besteden. Onderwijsinstellingen spelen immers bij de uitvoering van het inburgeringstraject voor nieuwkomers een centrale rol. Begin jaren negentig heeft de overheid de inburgering van nieuwkomers serieus ter hand genomen. De WRR constateerde in 1989 dat de meeste nieuwkomers niet beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle start in de Nederlandse samenleving.
De raad deed de aanbeveling om nieuwkomers op systematische wijze te scholen en
te begeleiden bij hun entree op de arbeidsmarkt. Dit zou een taak moeten worden
voor de gemeenten.
De aanbeveling van de WRR is opgepakt door het toenmalige ministerie van WVC.
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Het ministerie heeft een werkmodel voor de eerste opvang van nieuwkomers laten
ontwikkelen en heeft bij enkele gemeenten voorbeeldprojecten gesubsidieerd.
Instellingen voor basiseducatie hadden inmiddels programma's voor het onderwijs
in het Nederlands als tweede taal (NT2) waar steeds meer nieuwkomers aan deelnamen.
Gemeenten hebben de inburgeringstaak op zich genomen, maar een sterkere
verankering van de gemeentelijke taakstelling in landelijk beleid werd noodzakelijk
geacht. Er kwam een landelijk inburgeringsbeleid van de grond. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken werd het verantwoordelijke ministerie. In veel gemeenten bestond inmiddels een Bureau opvang nieuwkomers. Via deze bureaus kregen nieuwkomers een inburgeringstraject aangeboden dat onder meer een educatief programma van 500 uur NT2-onderwijs bevatte. In 1996 werd de deelname aan het inburgeringstraject verplicht gesteld voor nieuwkomers met een bijstandsuitkering die
een grote kans hebben op maatschappelijke achterstand. Wederzijdse verplichtingen tussen de gemeente en de nieuwkomers werden vastgelegd in een inburgeringscontract.
De WIN
Teneinde het inburgeringsbeleid te kunnen verbreden en de wettelijke basis ervan
te versterken is vervolgens de inburgering van nieuwkomers bij wet geregeld: de
Wet inburgering nieuwkomers (WIN). De WIN is in april 1998 door de Eerste
Kamer aanvaard en op 30 september van datzelfde jaar van kracht geworden. De
wet bepaalt dat gemeenten nieuwkomers een inburgeringstraject moeten aanbieden.
Het traject is verplicht voor nieuwkomers die ouder zijn dan 16 jaar. De verplichting tot deelname aan het inburgeringstraject geldt alleen voor nieuwkomers die
onvoldoende zijn toegerust voor hun entree in de Nederlandse samenleving. Of dit
het geval is moet blijken uit een inburgeringsonderzoek.
De inburgering van nieuwkomers zoals geregeld in de WIN bestaat uit een aantal
stappen of fasen. Om te beginnen moet de nieuwkomer zich binnen zes weken na
inschrijving in het GBA van zijn gemeente melden voor het inburgeringsonderzoek. Dit dient vervolgens binnen vier maanden na melding plaats te vinden. Het
inburgeringsonderzoek bestaat uit een begingesprek, een test van kennis en vaardigheden en een eindgesprek over het doel van het programma. Het onderzoek
wordt afgesloten met een beschikking van de gemeente over verplichte deelname
aan het inburgeringsprogramma of vrijstelling.
Wanneer de beschikking luidt dat de nieuwkomer een programma moet volgen,
treedt de volgende fase van het inburgeringstraject in werking. De inburgeraar
schrijft zich in bij een ROC en begint daar met een educatief programma. Zo'n programma bestaat ten minste uit drie onderdelen: NT2, maatschappelijke oriëntatie
en beroepenoriëntatie. Het programma heeft een omvang van gemiddeld 600 lesuren. Het programma wordt afgesloten met een toets voor NT2 en maatschappelijke
oriëntatie. De NT2-toets onderscheidt twee niveaus: sociale redzaamheid in de zin
van de wet op het Nederlanderschap en professionele of educatieve redzaamheid.
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De laatste fase van het inburgeringstraject bestaat uit de overdracht. Dit kan verdere scholing inhouden of toeleiding naar de arbeidsmarkt of een ander vervolgtraject. Indien de keuze wordt gemaakt voor toeleiding naar de arbeidsmarkt moet Arbeidsvoorziening in actie komen.
Bij het doorlopen van de verschillende fasen krijgt de inburgeraar ondersteuning
van een trajectbegeleider. De trajectbegeleider heeft tot taak de voortgang van de
nieuwkomer tijdens het traject te volgen en bijstand te verlenen wanneer zich
problemen voordoen. Naast het educatieve programma is er gedurende het inburgeringstraject sprake van maatschappelijke begeleiding.
De implementatie van de WIN wordt begeleid door een extern bureau. Het bureau
signaleert enkele knelpunten in de uitvoering van de wet (Den Uyl 1999). In de
eerste plaats blijkt de instroom van nieuwkomers in veel gemeenten lager uit te vallen dan waar men op had gerekend. In de tweede plaats wordt er onduidelijkheid
gesignaleerd ten aanzien van de functie van trajectbegeleider. In de derde plaats is
er nog onduidelijkheid over aard van de maatschappelijke begeleiding van de deelnemers aan inburgeringstrajecten. In de vierde plaats blijkt de overdracht naar en
de vervolgbegeleiding door Arbeidsvoorziening vaak niet goed te regelen. Ten aanzien van al deze punten worden activiteiten ondernomen om tot verbetering te komen.
In hoofdstuk 5 (§ 5.8.3) zijn resultaten vermeld van een onderzoek van de Inspectie
van het onderwijs naar effecten van het NT2-onderwijs voor nieuwkomers in de
periode van het inburgeringsbeleid voorafgaand aan de WIN (Inspectie van het onderwijs 1997). Mede op grond van de bevindingen van dat onderzoek is de omvang
van het educatief gedeelte van het inburgeringsprogramma vastgesteld op 600 uur
en niet op 500 uur zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De inspectie stelde in ditzelfde onderzoek ook vast dat het onderdeel maatschappelijke oriëntatie van het
educatief programma nog nauwelijks op systematische wijze werd aangeboden.
Nieuwe gegevens van de inspectie wijzen uit dat er op dit punt inmiddels verbetering is opgetreden (Inspectie van het onderwijs 1999: 213/214). In het najaar van
1998 namen bij 85% van de instellingen nieuwkomers deel aan een programma
maatschappelijke oriëntatie. Iets meer dan de helft van de instellingen verzorgt
voor de nieuwkomers activiteiten gericht op beroepenoriëntatie.
Bij de laatste peiling van de Inspectie is 60% van de nieuwkomers doorgestroomd
naar het reguliere educatieve programma. De doorstroming naar het beroepsonderwijs is met 8% uiterst gering. Iets meer dan 11% vindt na afronding van het inburgeringsprogramma werk.
Oudkomers
Uit de onderzoeken van de inspectie blijkt dat het inburgeringsbeleid ertoe heeft
geleid dat de instellingen voor educatie bij de inschrijving van deelnemers de prioriteit geven aan nieuwkomers. Voor personen uit de minderheden die al langer in
Nederland verblijven zijn er aanzienlijke wachtlijsten. Velen van deze zogeheten
'oudkomers' beheersen de Nederlandse taal nauwelijks beter dan de nieuwkomers.
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Dit verkleint hun kansen op de arbeidsmarkt en vermindert de onderwijskansen van
hun kinderen.
Het kabinet beschouwt dit als een probleem en wil er iets aan doen. Gemeenten
worden opgeroepen om voor de oudkomers een educatief programma op te zetten
en oudkomers te activeren tot deelname aan een dergelijk programma. Het aanbod
zou zich moeten richten op werklozen uit de minderheden die met een taalcursus of
liever nog een taalstage hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.
Als tweede doelgroep worden opvoeders van zeer jonge kinderen genoemd. Het
programma voor deze groep zou niet alleen moeten bestaan uit NT2, maar zou ook
elementen van opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering en voorlichting
over het onderwijs moeten bevatten.
Voor de ontwikkeling van de programma's wil de minister voor Grotesteden- en
integratiebeleid een landelijke ontwikkelstructuur in het leven roepen die zich bezighoudt met methodiekontwikkeling, monitoring en evaluatie. Het kabinet stelt
voor de oudkomersprogramma's een bedrag beschikbaar dat in een periode van vier
jaar kan oplopen tot een bedrag van 50 miljoen gulden per jaar. Voor aanvullende
financiering van de programma's zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van
gelden uit de Wet inschakeling werkzoekenden.
6.5.5 Beleid van het ministerie van VWS
Niet alleen het ministerie van OC&W voert beleid dat gericht is op het verminderen van de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden, ook het ministerie van VWS levert hieraan verschillende bijdragen. Het VWS-beleid richt zich
op de voor- en buitenschoolse preventie van achterstand. Het beleid onderscheidt
drie deelterreinen: voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse activiteiten in
de schoolse periode en ondersteuning van ouders.
Het veld waarin het achterstandenbeleid van VWS zich beweegt, is geheel anders
van aard dan het werkterrein van OC&W. Daar komt bij dat de decentralisatie van
de uitvoering van het welzijnswerk al veel langer geleden heeft plaatsgevonden en
veel rigoureuzer is geweest dan de decentralisatie van het onderwijsbeleid. VWS
heeft geen instrumenten om welzijnsinstellingen in een bepaalde door het ministerie wenselijk geachte richting te sturen. Een beleid vergelijkbaar met GOA is vanuit VWS niet denkbaar.
Het ministerie van VWS heeft tot dusver gekozen voor een strategie van het ontwikkelen en stimuleren van werkwijzen en aanpakken via voorbeeldprojecten. De
projecten worden opgezet en beheerd door professionele organisaties als de
Averroësstichting, Sardes, NIZW en het CITO. Vrijwel altijd is er een begeleidingscommissie van deskundigen. Ook wordt in de meeste gevallen onderzoek
uitgezet naar het functioneren en de effecten van de projecten. Een specifiek
hiervoor in het leven geroepen Projectgroep evaluatieonderzoek welzijn 0-18-jarige
allochtonen (PEWA) zorgt voor de bundeling en verspreiding van de onderzoeksresultaten. De PEWA heeft onlangs een compleet overzicht vervaardigd van door
VWS ondersteunde projecten en programma's (PEWA 1999). Uitontwikkelde
projecten worden ter beschikking gesteld van uitvoeringsorganisaties en
gemeenten. Soms wordt daarbij gewerkt met een aanloopsubsidie.
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Projecten
De activiteiten op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie zijn te karakteriseren met de begrippen 'ontwikkelingsstimulering' en 'opvoedingsondersteuning'. Ontwikkelingsstimulering heeft tot doel de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen uit de doelgroepen van het onderwijsvoorrangsbeleid te
bevorderen. Voor onderscheiden leeftijdscategorieën is daartoe in een hele reeks
stimuleringsprogramma's ontwikkeld die zich richten op de kinderen en op hun
ouders. De basis voor deze programma's vormde het Opstap-project dat in paragraaf 6.4 al ter sprake is geweest. Opstap richt zich op de cognitieve ontwikkeling
van 4-5-jarigen. Het is een programma met gezamenlijke activiteiten voor ouders
en kinderen. Opstap is de aanzet geweest tot een hele reeks Stap-programma's voor
andere leeftijdsgroepen, specifieke herkomstgroeperingen en andere ontwikkelingsdomeinen. Zo zijn er voor 0-4-jarigen de programma's Opstapje en Spel aan huis.
In beide programma's neemt spel en het ontwikkelen van het spelgedrag van ouders
en kinderen een belangrijke plaats in. Opstapje legt ook een verbinding naar het
peuterspeelwerk. Andere programma's voor 0-4-jarigen zijn Instapje, Klimrek en
Stap rond.
Een nieuwe ontwikkeling in de aanpak van voorschoolse achterstanden zijn de in
paragraaf 6.4 uitvoerig besproken centrumgerichte programma's Piramide en
Kaleidoscoop. Ook deze programma's worden door VWS ondersteund. In
Amsterdam is het initiatief genomen om de centrumgerichte programma's
structureel in te passen in samenwerkingsverbanden tussen peuterspeelzalen en
basisscholen. Dit project, met de naam Voorschool, maakt deel uit van het
Amsterdamse onderwijsachterstandenbeleid en het wordt ondersteund door het
ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van het zogeheten crime-beleid dat
gericht is op de preventie van criminaliteit.
Binnen de VWS-projecten is er een afzonderlijk projectencluster dat zich richt op
lezen. Het bestaat uit de programma's Boekenpret, Overstap, Stap door en Fantasia.
De laatste twee programma's zijn bestemd voor kinderen in de basisschool.
Boekenpret, Stap door en Fantasia zijn vooral gericht op het stimuleren van lezen.
Overstap is bedoeld om het leren lezen te bevorderen.
In paragraaf 6.4 is de verlengde schooldag beschreven als een mogelijkheid om
leerlingen buitenschools bezig te laten zijn met kennis- en ervaringsgebieden die
aan school onvoldoende aan bod komen. VWS ondersteunt verlengde-schooldagprojecten. Het grootste daarvan is het gezamenlijke verlengde-schooldagproject van
de vier grote steden.
De VWS-projecten blijven niet beperkt tot het basisonderwijs, ook rond het voortgezet onderwijs is er een aantal projecten. Het project Schoolloopbaanbegeleiding
allochtonen in het voortgezet onderwijs (SAVO) is nog een vrucht van het onderwijsvoorrangsbeleid. Het project is ontwikkeld door de onderwijsvoorrangsgebieden
in Zwolle en Twente. Sardes was betrokken bij de productie van het SAVO-project.
Voorts ondersteunt VWS ook in het voortgezet onderwijs een verlengde-schooldag264

project. Daarnaast zijn er projecten op het terrein van mentoring en tutoring en is
een Handreiking ontwikkeld voor 16-18-jarige nieuwkomers.
Veel van de VWS-projecten richten zich niet alleen op de jongeren zelf maar hebben ook activiteiten voor ouders. De geldt in het bijzonder voor de Stap-projecten,
maar ook voor bijvoorbeeld het SAVO-programma. Daarnaast is er het programma
Vragen staat vrij. Dit is een programma voor opvoedingsondersteuning ten behoeve
van ouders van Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse jongeren van 10-18 jaar. Het
programma bestaat uit groepsbijeenkomsten waarin aan de hand van onder meer
videomateriaal wordt gesproken over opvoedingsproblemen met kinderen in deze
leeftijdsgroep. Van een heel andere aard is het programma Smile dat tot doel heeft
ouders middelen aan te reiken om de ontwikkeling van denkvaardigheden bij hun
kinderen te stimuleren.
Het laatste programma dat hier wordt genoemd is van bijzondere aard. Het is het
programma Capabel. Capabel is een integraal wijkgericht programma dat tot doel
heeft een samenhangend welzijns- en educatieaanbod voor 0-23-jarigen te realiseren in een wijk, de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Capabel staat voor Continue aandacht in projectmatige aanpak Bos en Lommer. Het project heeft een
uniek lange looptijd van maar liefst 18 jaar. Hiervoor is gekozen om successievelijk
de voorzieningen voor opeenvolgende leeftijdscategorieën te bestrijken. Het programma richt zich op kinderen en jongeren, op hun ouders en op de wijk als sociale
omgeving. Bij het project zijn instellingen betrokken op het terrein van de gezondheidszorg, het onderwijs, de politie, het welzijnswerk, de hulpverlening en de vrijetijdsbesteding.
Effecten
Zoals al opgemerkt worden de VWS-projecten veelal begeleid met onderzoek. In de
onderzoeken vormt het vaststellen van effecten van de programma's een centraal
onderdeel. Onderzoeksresultaten kunnen vervolgens worden gebruikt om programma's aan te passen en te verbeteren. Dit laatste is bijvoorbeeld gebeurd bij het Opstap-project. Uit evaluatieonderzoeken naar de effecten van dit programma werd
duidelijk dat het niet aan de verwachtingen voldeed (Eldering en Vedder 1992).
Naar aanleiding daarvan is het programma grondig herzien. Dit heeft geresulteerd
in een nieuw programma: Opstap opnieuw.
De evaluaties laten zien dat het over het algemeen moeilijk is om met dit soort projecten overtuigende algemene effecten op de ontwikkeling van kinderen en
jongeren te realiseren. De betrokkenen zijn doorgaans enthousiast over de projecten
en zijn ervan overtuigd dat ze er iets aan hebben. Objectieve vorderingen in de
meer algemene vaardigheden die de projecten beogen te realiseren worden echter
meestal niet vastgesteld.
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Toekomst
Het projectenbeleid staat binnen VWS ter discussie. De projecten worden gekritiseerd vanwege gebrek aan samenhang, onvoldoende opbrengst en het incidentele
karakter ervan. Bepleit wordt een strategie waarbij het ministerie meer op afstand
gaat staan van de uitvoeringspraktijk en zich vooral bezighoudt met strategische
ondersteuning van gemeenten in hun taak als regisseur van het welzijns- en jeugdhulpverleningsaanbod. Wat dit concreet zou moeten inhouden is echter nog verre
van duidelijk.
6.5.6 Conclusie
Door verschillende ministeries wordt beleid gevoerd dat is gericht op het verminderen van de onderwijsachterstanden van leerlingen uit de minderheden. Het belangrijkste beleidsonderdeel van het ministerie van OC&W dat hiermee te maken
heeft is het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Ook het beleid van
het ministerie ten aanzien van het voortijdig-schoolverlaten kan hier ten dele toe
worden gerekend.
Het GOA is in 1998 van start gegaan. Het is de voortzetting van het onderwijsvoorrangsbeleid. In het GOA is de inhoudelijke vormgeving van de bestrijding van
onderwijsachterstanden bij leerlingen uit de minderheden en leerlingen uit andere
doelgroepen in handen gelegd van de gemeenten. Het belangrijkste beleidsinstrument is het gemeentelijk achterstandenplan. Dit geeft voor een periode van vier jaar
aan waar scholen en andere betrokken instellingen aan werken. De landelijke overheid stelt in een eveneens vierjarig landelijk beleidskader de landelijke beleidsdoelstellingen vast.
Uit de in deze paragraaf gepresenteerde gegevens blijkt dat de planfase van het
GOA goed is verlopen. Bijna alle in aanmerking komende gemeenten hebben plannen ingediend. De plannen nemen het landelijk beleidskader als uitgangspunt.
Prioriteit wordt gegeven aan activiteiten in de sfeer van de voor- en vroegschoolse
ontwikkelingsstimulering, aan de beheersing van het Nederlands door anderstalige
leerlingen en aan voortijdig schoolverlaten. De gemeenten werken volgens een
groeimodel. Dat wil zeggen dat in het begin voornamelijk wordt doorgegaan met
waar de scholen en instellingen al mee bezig waren. Het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten wordt vooruitgeschoven naar de toekomst.
In het GOA blijft de centrale toekenning van extraformatie aan de scholen naar
rato van het aantal leerlingen uit de doelgroepen die in het voorrangsbeleid al bestond gehandhaafd. De scholen moeten de inzet van deze extraformatie echter afstemmen op de doelen van het gemeentelijk achterstandenplan en zij moeten achteraf de besteding ervan verantwoorden. Dit aspect komt in de gemeentelijke plannen echter nog nauwelijks uit de verf.
In vergelijking met het GOA zijn enkele andere onderdelen van het OC&W-beleid
die zich richten op achterstandsbestrijding beperkt van aard. In het secundair beroepsonderwijs is enige tijd gewerkt met de integrale regeling specifieke doelgroepen. De ervaringen met de regeling zijn niet in alle opzichten positief. De regeling
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is inmiddels opgeheven. De middelen zijn wel ter beschikking van de instellingen
gebleven en een deel van de instelling gebruikt ze voor projecten ter verbetering
van de deelname aan het secundair beroepsonderwijs door leerlingen uit de doelgroepen. Het doelgroepenbeleid ten aanzien van het secundair beroepsonderwijs is
omgevormd van een specifiek beleid naar een facetbeleid.
Ook in het hoger onderwijs nemen minderheden een zeer kleine plaats in het beleid
in. De uitvoering is opgedragen aan een expertisecentrum dat onder andere tot taak
heeft de informatievoorziening over de deelname van de minderheden aan het hoger onderwijs te verzorgen. Dit blijkt door gebrek aan medewerking van de instellingen een vrijwel ondoenlijke opgave. Het expertisecentrum ondersteunt daarnaast
een aantal projecten, die zijn echter maar voor een beperkt deel gericht op de eigenlijke doelgroep van dit beleid, de studenten uit de minderheden. Veel projecten
richten zich op allochtone studenten in het algemeen. Over de effecten van de projecten is nauwelijks informatie beschikbaar.
Onderwijs is direct betrokken bij het inburgeringsbeleid dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK valt. Met de invoering van de Wet inburgering
nieuwkomers heeft dit beleid er een omvangrijke structurele component bij gekregen. De betrokkenheid van onderwijs betreft het educatief programma van het inburgeringstraject. Het programma, met een omvang van gemiddeld 600 lesuren,
mikt op sociale redzaamheid voor nieuwkomers die niet wensen deel te nemen aan
de arbeidsmarkt. Voor de potentiële arbeidsmarktdeelnemers wordt professionele of
educatieve redzaamheid nagestreefd. Onderzoeksgegevens wijzen uit dat de laatste
twee niveaus maar voor een zeer beperkt deel van de deelnemers haalbaar zijn.
Het achterstandenbeleid van het ministerie van VWS heeft preventie van achterstanden in de voor- en buitenschoolse sfeer ten doel. Het beleid richt zich op het
ontwikkelen en stimuleren van voorbeeldprojecten in samenwerking met professionele partners uit het veld. Deze strategie heeft een groot aantal projecten opgeleverd waarvan een deel landelijke bekendheid heeft gekregen. Enkele projecten zijn
in paragraaf 6.4 beschreven als voorbeelden van een adequate aanpak van aanvangsachterstanden van leerlingen uit de minderheden bij de start van het basisonderwijs.
Het projectenbeleid staat binnen VWS ter discussie. Er gaan stemmen op die
pleiten voor een meer afstandelijke betrokkenheid van het centrale beleid bij de uitvoering van concrete activiteiten ten behoeve van de doelgroepen. Het beleid zou
zich meer moeten richten op het versterken van de regierol die de gemeenten ten
aanzien van het jeugd- en welzijnsbeleid hebben en zich minder moeten bezighouden met allerlei projecten en projectjes die zich toevallig vanuit het veld aandienen. Wat de nieuwe koers concreet zou moeten inhouden is echter nog verre van
duidelijk.
Critici van het projectenbeleid hebben een sterk punt wanneer zij de geringe effectiviteit van de projecten in stelling brengen. Daarbij moet echter wel worden bedacht
dat ze dit alleen maar kunnen doen omdat evaluatieonderzoek een vast onderdeel
van de meeste projecten vormt en dat is voor de projecten weer een belangrijk pluspunt. Snelle successen zijn in het achterstandbeleid niet te realiseren. Het is nodig
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vele wegen te bewandelen om uiteindelijk slechts een enkel succesvol pad te vinden. Afschaffen van het projectenbeleid zou betekenen dat men het risico loopt het
kind met het badwater weg te gooien, juist op een moment dat er zich een enkel
meer belovend initiatief begint af te tekenen in de vorm van de instellingsgerichte
programma's voor de voor- en vroegschoolse fase die in paragraaf 6.4 zijn besproken.
6.6 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk zijn de factoren behandeld die het meest bepalend zijn voor de
onderwijsachterstand van de leerlingen uit de minderheden, vervolgens zijn enkele
aanknopingspunten beschreven voor het tegengaan van de negatieve gevolgen van
deze factoren en ten slotte is het achterstandenbeleid van de overheid beschreven.
In deze paragraaf wordt een poging gedaan het een met het ander in verbinding te
brengen. De leidende vraag daarbij is in hoeverre het overheidsbeleid aansluit op de
meest relevante achterstandsfactoren en op de beschreven aanknopingspunten. Het
gaat daarbij om die onderdelen van het overheidsbeleid die specifiek zijn gericht op
het verbeteren van onderwijspositie van leerlingen uit de minderheden.
In de introductie van paragraaf 6.5 is erop gewezen dat het onderwijsbeleid ook elementen bevat die de onderwijspositie van leerlingen uit de minderheden nadelig
beïnvloeden. Genoemd zijn de verdere veralgemenisering van beroepsgerichte trajecten en de toenemende taligheid van het voortgezet onderwijs. Voorts is gewezen
op de tendens om ten aanzien van de werkwijze in de klas een steeds sterker beroep
te doen op het zelfsturend en zelfstructurerend vermogen van de leerlingen. Ook
van deze ontwikkelingen valt aan te nemen dat ze vooral leerlingen uit de minderheden voor problemen stellen.
Relevante factoren in het gezin en op school
De factoren die bepalend zijn voor de onderwijsachterstand van leerlingen uit de
minderheden zijn onder te brengen in twee categorieën: factoren in en rond het
gezin en het sociale milieu waarin het kind opgroeit en factoren in het onderwijs.
Een viertal factoren in de gezinssituatie is aangewezen als meest bepalend voor de
specifieke achterstandsaspecten die in de hoofdstukken 4 en 5 naar voren zijn gekomen. De achterstand in cognitieve ontwikkeling van leerlingen uit de minderheden bij het begin van het basisonderwijs wordt vooral bepaald door de geringe instructieve kwaliteit van het gedrag van de ouders in de omgang met hun kind. De
oorzaken daarvan liggen in het lage opleidingsniveau van de ouders en in opvoedingskenmerken die zijn verbonden met de eigen cultuur. Als gevolg van de tekortschietende instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag blijft vooral de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden van de leerlingen uit de minderheden achter.
Dat leidt er weer toe dat zij minder dan andere kinderen opsteken van het leerstofaanbod in de basisschool. De aanvangsachterstand die zij hebben wordt daardoor in
de loop van het basisonderwijs onvoldoende ingelopen.
Naast te geringe metacognitieve vaardigheden is bij leerlingen uit de minderheden
met een niet-Nederlandse thuistaal ook een beperkte taalvaardigheid in het Neder268

lands een factor waardoor zij in de basisschool moeite hebben met de verwerking
van de leerstof. Het is vooral een te geringe woordenschat die het voor leerlingen
uit de minderheden moeilijk maakt de instructie van de leerkracht in de lessen te
volgen.
Als derde thuismilieufactor voor de stagnatie van de prestaties van leerlingen uit de
minderheden in het basisonderwijs is de te geringe kennis van de wereld naar voren
gekomen. Van hun ouders en vanuit hun sociale omgeving krijgen leerlingen uit de
minderheden te weinig informatie over de samenleving, de natuur, de verworvenheden van de wetenschappen en de wereld van kunst en cultuur. Kennis van de
wereld is essentieel voor de ontwikkeling van de diepere woordenschat van de
leerlingen en die is weer bepalend voor de vaardigheid in begrijpend lezen.
Begrijpend lezen speelt een rol in vrijwel alle vakken waar de leerlingen op school
mee te maken krijgen.
Naast aanvangsachterstand en stagnerende prestaties in het basisonderwijs is het
voortijdig schoolverlaten in hoofdstuk 5 aangewezen als één van de kernelementen
van de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden. Ook hier speelt
een thuismilieufactor een rol. Verstoorde relaties in het gezin en opvoedingsproblemen blijken bij veel voortijdig schoolverlaters schakels in de keten die uitmondt in
het ongediplomeerd of te laag gediplomeerd verlaten van het onderwijs.
Factoren in het thuismilieu zorgen voor aanvangsachterstand voor leerlingen uit de
minderheden bij de start van het basisonderwijs en voor problemen bij de verwerking van de leerstof die zij op de basisschool krijgen aangeboden. Dit verklaart
echter niet volledig waarom hun prestatieontwikkeling gedurende het basisonderwijs stagneert. Ook de kwaliteit van het basisonderwijs speelt een rol. Op scholen
waar veel leerlingen uit de minderheden naartoe gaan blijkt de kwaliteit van het
onderwijs en meer in het bijzonder de kwaliteit van het didactisch handelen van de
leerkrachten gemiddeld onder de maat. Leerkrachten zijn geneigd hun leerstofaanbod aan te passen aan het gemiddeld lage ontwikkelingsniveau van de leerlingen
uit de minderheden en maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die een
op achterstandsleerlingen toegesneden didactische werkwijze biedt.
Een bijzondere factor die met name een rol speelt in het voortgezet onderwijs is de
in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 gebleken overwaardering van de prestaties van
leerlingen uit de minderheden door leerkrachten. Deze komt onder meer tot uiting
in adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs die hoger
zijn dan de objectieve prestaties van de leerlingen uit de minderheden rechtvaardigen. De overwaardering blijkt ook uit het gegeven dat leerlingen uit de
minderheden in het voortgezet onderwijs niet méér vertraging oplopen dan
autochtone leerlingen terwijl hun objectieve prestaties toch aanzienlijk lager zijn.
Ten slotte blijkt overwaardering uit een sterke discrepantie tussen de scores van
leerlingen uit de minderheden op het schoolgedeelte en het centraal schriftelijk deel
van het eindexamen. De overwaardering heeft onder andere tot gevolg dat
leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs binnen hun schooltype
tot de zwakst presterende leerlingen behoren. De zwakke prestaties spelen onder
meer een rol bij de overmaat aan voortijdig schoolverlaters onder leerlingen uit de
minderheden en bij het hoge percentage gezakten op de eindexamens.
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Aanknopingspunten
Het inzicht in de factoren die tot achterstand leiden is de laatste jaren vergroot en
ook is er meer zicht gekomen op de mogelijkheden om er iets aan te doen.
Pogingen om de instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag te verhogen zijn
weliswaar niet erg succesvol gebleken, maar het stimuleren van de voorschoolse
cognitieve ontwikkeling door middel van professioneel opgezette en uitgevoerde
programma's in de peuteropvang en in de kleutergroepen geeft veelbelovende resultaten te zien.
De stagnerende resultaten van leerlingen uit de minderheden die het gevolg zijn
van een tekort aan metacognitieve vaardigheden blijken te verbeteren met een sterk
gestructureerde didactiek, waarin tekorten in de verwerking van de leerstof direct
worden opgespoord en ongedaan gemaakt. Aanknopingspunt is hier de verbetering
van het didactisch handelen van leerkrachten door feedback van externe of interne
begeleiders. Het is mogelijk gebleken op deze wijze te komen tot een aanzienlijke
vooruitgang in het didactisch handelen en in samenhang daarmee tot een substantiële verhoging van de prestaties van de leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs.
De beperkte woordenschat van leerlingen uit de minderheden vereist een afzonderlijke aanpak. Het is echter een factor die met een systematische woordenschattraining in principe tamelijk eenvoudig valt aan te pakken. Dit betekent overigens
niet dat dit aanknopingspunt in de onderwijspraktijk veel aandacht krijgt. Het past
wellicht minder goed bij de opvattingen over zelfsturend leren die thans in zwang
zijn.
Moeilijker grijpbaar zijn de tekorten in kennis van de wereld waar leerlingen uit de
minderheden mee te kampen hebben. Een aanknopingspunt kan hier wellicht worden gevonden in de Brede-Schoolontwikkeling voorzover die erop is gericht leerlingen uit de minderheden in aanraking te brengen met kennis- en expressiedomeinen die normaal gesproken buiten hun gezichtskring vallen en waar leerkrachten niet aan toekomen. De Brede School kan ook een aanknopingspunt vormen
voor de aanpak van buitenschoolse problemen waar leerlingen uit de minderheden
ten gevolge van relatie- en opvoedingsproblemen in het gezin mee te maken
hebben. Daarvoor is de beschikbaarheid van een maatschappelijk-werkfunctie in de
Brede School een voorwaarde.
Ten aanzien van het voortijdig verlaten van het onderwijs kan nog niet een aanpak
worden aangewezen die zich in gunstige zin onderscheidt van de vele initiatieven
die op dit terrein worden ondernomen. Veel lijkt hier af te hangen van het enthousiasme en de inzet van steeds weer nieuwe initiatiefnemers. Zij kunnen tijdelijk
successen genereren maar lijken er niet in te slagen algemeen toepasbare recepten
te leveren.
Ten slotte de overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden
door leerkrachten. Dit is een factor die in deze rapportage voor het eerst systematisch voor het voetlicht is gebracht. Het is dan ook nog niet onderkend als een aanknopingspunt voor verbetering van de schoolloopbanen van de leerlingen uit de
minderheden. Toch zou een zorgvuldiger handelen van leerkrachten op dit punt
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een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het voortijdig verlaten van
het onderwijs en een verbetering van de eindexamenresultaten van de leerlingen uit
minderheden.
Beleid
In hoeverre biedt het overheidsbeleid optimale mogelijkheden om gebruik te maken
van de hiervoor genoemde aanknopingspunten en zo de negatieve invloed tegen te
gaan van de factoren die bepalend zijn voor de onderwijsachterstanden van
leerlingen uit de minderheden? Een enkelvoudig, eenduidig antwoord op deze
vraag valt niet te geven. Bij de beschrijving van ontwikkelingen in het overheidsbeleid zijn elementen genoemd die in principe goed aansluiten bij de hier gepresenteerde analyse: de prioriteit die gemeenten in hun achterstandenplannen geven aan
het voorschoolse traject, aan taal en aan het voortijdig schoolverlaten. Ook de ondersteuning van voorschoolse initiatieven vanuit de ministeries van VWS en BZK
grijpt aan bij de hiervoor genoemde aanknopingspunten. Op andere punten zijn er
echter duidelijke hiaten. De realisering van een gerichte verbetering van het didactisch handelen van leerkrachten naar het voorbeeld van de hier beschreven KEAwerkwijze krijgt vrijwel nergens in het beleid de prominente plaats die het nodig
heeft. Ook een relatief eenvoudig aanknopingspunt als de woordenschattraining zal
men tevergeefs zoeken in beleidsnota's. Kennis van de wereld als factor die relevant
is voor de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden komt eveneens
nergens aan bod. De Brede School wordt in beleidsstukken wel omarmd, maar wat
men daarbij precies voor ogen heeft blijft vooralsnog in het vage.
De hier verwoorde terughoudendheid in de beoordeling van het overheidsbeleid in
het licht van de eerder gepresenteerde relevante factoren en aanknopingspunten
heeft een algemenere achtergrond. Het gaat niet zozeer om de vraag of een bepaald
aanknopingspunt of een bepaalde relevant te achten factor ergens wordt genoemd
of als prioriteit naar voren wordt geschoven. Het gaat erom of het beleid een
samenhangend geheel vormt van analyse van relevante factoren, aangrijpingspunten om die factoren of de effecten ervan te wijzigen in de gewenste richting en beleidsmaatregelen die een optimaal gebruik van die aangrijpingspunten garanderen.
Op dit punt schiet het beleid tekort. In het GOA-beleid lijkt samenwerking tussen
lokale partners een doel op zich te worden. Op landelijk niveau is er van de hier
bepleite samenhang nauwelijks sprake. Het landelijke beleidskader maakt de indruk
van een tamelijk willekeurige verzameling onderwerpen die elk voor zich wel een
zekere relevantie hebben, maar waarin de hier bedoelde samenhang ver te zoeken
is. Omdat een overkoepelende visie ontbreekt, is het ook niet verwonderlijk dat het
landelijke beleidskader op enkele kernpunten ernstige lacunes vertoont. Waar een
samenhangende visie op landelijk niveau ontbreekt is het weinig verbazingwekkend
dat de gemeenten in hun plannen in de meeste gevallen ook niet veel verder komen
dan het continueren van de weinig effectief gebleken activiteiten uit de voorloper
van het GOA, het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB).
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Het ontbreken van een samenhangende visie is echter niet het enige en wellicht
zelfs niet het belangrijkste probleem van het huidige beleid. Van meer gewicht is
dat ook het GOA verraadt dat men zich blijft verkijken op de weerbarstigheid van
de problemen. Dat het niet lijkt door te dringen dat alleen met zeer goed doortimmerde en bewerktuigde aanpakken, die nauwkeurig zijn toegesneden op een specifiek welgekozen en relevant aspect van het achterstandenprobleem, successen zijn
te behalen. Hoe het zou kunnen, maken projecten als Voorschool en KEA duidelijk.
Tegelijkertijd laten deze projecten ook zien dat het achterstandenbeleid niet geheel
aan de gemeenten kan worden overgelaten. Voorschool heeft te maken met financieringsproblemen, KEA verdient een bredere verspreiding en een versterking van
de ontwikkelingsaspecten, maar ook dit vergt middelen die de draagkracht van de
gemeenten te boven gaan. Wanneer de Brede School wordt overgelaten aan de gemeenten is het risico groot dat er over enkele jaren verspreid over het land goed
ogende paradepaardjes van een nieuwe schoolarchitectuur te bezichtigen zijn, maar
dat de zwarte scholen in de belendende wijken wegkwijnen.
Een tekort aan samenhang valt ook te signaleren in de afstemming van de werkwijze en de bijdrage vanuit de meest betrokken ministeries, OC&W en VWS. Het
projectenbeleid van VWS heeft geen pendant in het achterstandenbeleid van
OC&W en de aansturing van gemeenten door OC&W heeft geen tegenhanger in
het volledig gedecentraliseerde welzijnsbeleid van VWS. Zowel het projectenbeleid
als het beleid van gemeentelijke decentralisatie van het achterstandenbeleid binnen
een landelijk kader hebben sterke, maar ook zwakke kanten. Een combinatie van
deze beleidsstrategieën zou de voordelen van beide kunnen verenigen en tegelijk de
nadelen elimineren. Daarvoor is de hier bepleite samenhang tussen relevante achterstandsfactoren, aangrijpingspunten voor effectief handelen en beleidscondities
onmisbaar. Die samenhang zou concreet vorm kunnen krijgen in een landelijk beleidsprogramma dat voor de gemeenten als kader kan dienen voor hun GOA-beleid.
In landelijke ontwikkelingsprojecten zouden vervolgens de kernelementen van het
landelijk beleidsprogramma kunnen worden uitgewerkt in lokaal toe te passen methoden, op een vergelijkbare wijze zoals scholen nu reken- en taalmethoden gebruiken.
Een landelijk programma
Op basis van de in dit hoofdstuk weergegeven analyse van achterstandsfactoren en
aangrijpingspunten is het mogelijk de belangrijkste elementen van het hier bepleite
beleidsprogramma concreet aan te geven. Het programma zou kunnen bestaan uit
een kernprogramma en een flankerend programma.
Het kernprogramma sluit direct aan op de factoren die verantwoordelijk zijn voor
de achterstand. Het is gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling en
kennis van de wereld van kinderen uit de doelgroepen en op het aanpassen van de
werkwijze in het basisonderwijs aan de beperkte algemene leervaardigheden van
leerlingen uit de doelgroepen. Het kernprogramma omvat ten minste de volgende
elementen.
- Het is zaak zo vroeg mogelijk te beginnen: voorschools in een goed geprofes272
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sionaliseerde setting, bij voorkeur in een combinatie van peuteropvang met een
basisschool. Daarbij moet worden gewerkt met goed doordachte en uitgewerkte
programma's die zijn gebaseerd op de recente inzichten in de vroegkinderlijke
intellectuele ontwikkeling zoals Piramide en Kaleidoscoop. Het Amsterdamse
Voorschoolproject kan dienen als voorbeeld.
In het basisonderwijs is van het begin af extra Nederlands nodig voor leerlingen uit de minderheden die anderstalig zijn opgegroeid.
Woordenschattraining dient een centraal bestanddeel van dit onderwijs te zijn.
Extra taalonderwijs voor de kinderen biedt de gelegenheid om ook de ouders te
interesseren voor het verbeteren van hun Nederlands.
Vervolgens dient er in het basisonderwijs een extra programma 'kennis van de
wereld' te komen voor alle kinderen van laagopgeleide ouders. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij buitenschoolse verlengdeschooldagactiviteiten die
in het kader van de Brede School worden opgezet.
Voor de gewone lessen en vooral voor taal en rekenen is een nieuwe aanpak
nodig die rekening houdt met de beperkte ontwikkeling van algemene leervaardigheden bij leerlingen uit de doelgroepen. Dit vereist toespitsing van de
didactiek van het basisonderwijs. Het Amerikaanse programma Success for all
en het Rotterdamse KEA-project zijn hier richtinggevend.
De nieuwe aanpak kenmerkt zich door een sterk gestructureerde inhoudelijke
leerlijn, een logische ordening van de verschillende leerstofonderdelen van een
vak, stap-voor-stapinstructie en oefening overeenkomstig de principes van de
directe instructie (Veenman et al. 1992), regelmatige toetsing om vast te stellen
in hoeverre de leerlingen zich de leerstof hebben eigen gemaakt.
Blijkt bij de toetsing dat bepaalde leerlingen onder een vooraf bepaald vaardigheidsniveau blijven, dan komt een hulpleerkracht in actie. De hulpleerkracht is
een volledig bevoegde docent die het leerstofonderdeel waarin de leerling
tekorten vertoont in individuele instructiesessies op niveau brengt.
Om de nieuwe werkwijze ingevoerd te krijgen en te handhaven wordt binnen
het schoolteam een interne begeleider aangewezen. Deze heeft tot taak om in
nauwe samenwerking met het schoolhoofd de uitvoering van de nieuwe wijze
van werken te optimaliseren, onder meer door in de klassen te observeren en de
werkwijze door te spreken met de leerkrachten en hulpleerkrachten. Verder
geeft de intern begeleider tips en andere vormen van ondersteuning, onder
meer door het houden van teambesprekingen over de voortgang van het programma.
Binnen de school dient er een maatschappelijk-werkfunctie te komen die kan
worden ingezet bij de vele problematische thuissituaties waar leerlingen in
achterstandssituaties mee te maken hebben.
De praktijk van overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden in de vorm van te hoge adviezen voor de keuze van een schooltype in het
voortgezet onderwijs en bevordering bij zwakke prestaties moet worden beëindigd. Een betere afstemming van schoolexamens en het centraal schriftelijk
eindexamen is dringend gewenst. Hier is een rol weggelegd voor de Inspectie
van het onderwijs.
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Flankerend programma
Als het kernprogramma werkt, hebben de leerlingen uit de doelgroepen aan het
einde van het basisonderwijs geen achterstand meer, maar zover is het nog lang
niet en daarom is een flankerend programma nodig. Een aantal onderdelen van het
flankerend programma zouden kunnen worden ingebed in een Brede Schoolaanpak.
- Dit geldt in ieder geval voor verlengde-schooldagactiviteiten op het terrein van
cultuur, sport, techniek en informatica. Dit kan een verdere compensatie bieden
voor het gebrek aan kennis van de wereld in achterstandsgroepen.
- Het geldt ook voor de in het kernprogramma al genoemde schoolmaatschappelijk-werkfunctie ten behoeve van kinderen uit multiprobleemgezinnen. Onder
laagopgeleiden komen multiprobleemgezinnen vaker voor dan onder hoger opgeleiden. De probleemsituatie thuis vormt voor deze kinderen een extra handicap bij het leren. De aanpak van de problemen die hieruit voortvloeien gaat de
draagkracht van een schoolteam te boven. Een Brede School kan docenten op
dit punt ontlasten en hen meer ruimte geven voor hun eigenlijke taken.
- De Brede School zou ook ruimte kunnen bieden voor de eveneens in het kernprogramma al genoemde voor- en vroegschoolse activiteiten ter stimulering
van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
Andere flankerende activiteiten die kunnen bijdragen aan optimalisering van het
onderwijs aan leerlingen uit de minderheden zijn de volgende.
- Voorlichting ten behoeve van keuzen in de schoolloopbaan aan ouders en leerlingen, onder meer om te hoge en te lage keuzen tegen te gaan en om in het
voortgezet onderwijs een duidelijk leertraject uit te zetten.
- Huiswerkklassen in het voortgezet onderwijs en wellicht ook in het basisonderwijs. Huiswerk blijkt in onderzoek een belangrijke factor in de verklaring van
prestatieverschillen tussen scholen. In de thuissituatie van leerlingen uit achterstandsgroepen ontbreekt veelal het klimaat waarin kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken. Ook zijn de ouders over het algemeen niet in staat hun
kinderen hierbij effectief te ondersteunen. Huiswerkklassen kunnen hiervoor
soelaas bieden.
- Spijbelpreventie en spijbelopvang ten behoeve van vo-leerlingen. Spijbelen kan
de voorbode zijn van een deviante carrière. Regelmatige spijbelaars hebben
daarom speciale begeleiding nodig. Dit gaat de draagkracht van de school te
boven en vergt een extra buitenschoolse voorziening met ondersteuning vanuit
welzijnswerk.
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en opvang van voortijdig schoolverlaters. Toespitsing van de RMC-functie op de plaatsing van voortijdig schoolverlaters. Als terugkeer naar school onmogelijk blijkt: voortijdig schoolverlaters zo nodig plaatsen in alternatieve trajecten die opleiding en werken combineren.
- Meer praktijkgerichte trajecten na het primair onderwijs. Het direct op de
basisschool aansluitende beroepsgerichte onderwijs is sinds de jaren vijftig
steeds algemeen vormender geworden. De basisvorming kan worden gezien als
274

het sluitstuk van deze ontwikkeling. Voor leerlingen met een sterk praktijkgerichte interesse betekent dit een overmaat aan vakken waaraan zij de minste
leermotivatie ontlenen. Veel van deze leerlingen zijn alleen nog te motiveren
voor vakken met een flinke dosis praktijk. Dit vraagt om praktijkgerichte trajecten die direct aansluiten op het primair onderwijs. Het praktijkonderwijs dat
thans in het vmbo wordt opgezet is voor een deel van de jongeren met een
praktijkgericht oriëntatie geen alternatief. Het richt zich op jongeren met leerproblemen en cognitieve tekorten. Het probleem bij de jongeren waar het hier
om gaat ligt echter niet zozeer in de cognitieve sfeer, maar op het vlak van de
interesse.
Onderdelen van het prioriteitenprogramma zijn terug te vinden in de plannen die
gemeenten hebben gemaakt voor het GOA. De praktijk leert echter dat een uitwerking ervan die voldoende kwaliteit heeft om werkelijk effectief te zijn, de draagkracht van afzonderlijke gemeenten te boven gaat. Dat is onder meer een gevolg
van het gegeven dat binnen een gemeentelijk achterstandenbeleid tal van initiatieven met elkaar concurreren en dat een concentratie van middelen op één of
enkele prioriteiten niet goed past bij een evenwichtige honorering van de wensen
van de verschillende betrokkenen waar een gemeentebestuur nu eenmaal van nature
toe is geneigd. Het gevolg is dat de middelen die elke afzonderlijke gemeente heeft
voor het opzetten van een voorschool of voor het introduceren van een verbeterde
didactiek in het basisonderwijs tekortschieten. Dit vraagt om initiatieven van de
landelijke overheid.
Het introduceren van een landelijk beleidsprogramma voor de bestrijding van de
onderwijsachterstanden van leerlingen uit de minderheden biedt op zichzelf nog
geen garantie voor een vergroting van de effectiviteit van het onderwijs voor deze
leerlingen. Het gaat erom het programma ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
Wat dat betreft zijn de condities niet gunstig. Als gevolg van de decentralisatie van
het achterstandenbeleid naar de gemeenten zijn de mogelijkheden tot een centrale
sturing door de rijksoverheid sterk beknot. In voorgaande rapportages is dit beleid
gekritiseerd, omdat het tot versnippering leidt en een kwalitatief hoogwaardige aanpak blokkeert. Uit het pleidooi voor een landelijk beleidsprogramma dat hier is
gehouden valt af te leiden dat deze kritiek nog steeds actueel is. Om het beleidsprogramma daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen is echter meer nodig dan het aan gemeenten en scholen aan te bieden als een reeks zinvolle suggesties voor onderwijsverbetering. Dat is alleen te realiseren wanneer het rijksaandeel in het achterstandenbeleid een verplichtender karakter krijgt. Wanneer de decentralisatie van het
onderwijsbeleid inhoudt dat de rijksoverheid alleen nog kan optreden als vrijblijvend adviseur van gemeenten die autonoom bepalen wat ze met de adviezen zullen
doen, is een effectief landelijk beleid niet langer mogelijk. Een heroverweging van
de decentralisatieoperatie ligt dan in de rede. De overheid moet de mogelijkheid
hebben bepaalde effectief gebleken vormen van aanpak van achterstanden al dan
niet via de gemeenten aan de scholen op te leggen.
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DEEL 3
WERK
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7 POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

7.1 Inleiding
De deelname aan arbeid door de minderheden geldt voor velen als graadmeter en
toetssteen voor hun integratie in de Nederlandse samenleving. Dit heeft te maken
met de grote betekenis die aan arbeidsdeelname in het algemeen wordt gehecht. De
WRR ziet en propageert arbeid als het maatschappelijk integratiekader bij uitstek
(WRR 1996). In ieder geval vormt arbeid één van de centrale verdelingsmechanismen in de huidige samenleving. De positie van personen op de arbeidsmarkt
bepaalt in hoge mate hun maatschappelijke positie. Maatschappelijk aanzien en
status worden afgemeten aan het hebben van werk en meer nog aan het soort werk
dat iemand verricht. Maar arbeid biedt natuurlijk in de eerste plaats de mogelijkheid om zelfstandig een inkomen te verwerven. Hiernaast vervult arbeid nog een
aantal andere belangrijke functies. Werk zorgt voor structurering van de dag, levert
sociale contacten op en leidt idealiter tot zelfontplooiing van het individu.
Natuurlijk is werk niet alleen maar zaligmakend. Het aanzienlijke aantal werknemers dat tegenwoordig met werkstress te maken heeft, is daar een voorbeeld van.
Voor de meeste mensen wegen de negatieve aspecten echter niet op tegen de
positieve kanten van werk. Dat wordt vooral zichtbaar als mensen hun baan kwijtraken. Maar weinigen zijn tevreden met hun werkloos bestaan en dat heeft niet
alleen te maken met het inkomensverlies dat optreedt bij werkloosheid. Het ontbreken van een duidelijk doel en de verveling spelen daarbij ook een rol. De betekenis van arbeid kan tot op zekere hoogte ook worden afgemeten aan de migratiebewegingen waar ons land sinds de jaren zestig mee te maken heeft gehad en nog
mee te maken heeft. Het merendeel van de migranten verlaat huis en haard met het
oogmerk hier werk te krijgen. De Beer (1998) laat zien dat de vraag naar arbeid op
de Nederlandse arbeidsmarkt de belangrijkste factor is in de verklaring van de
fluctuaties in de immigratie.
Voor de minderheden is het al dan niet hebben van werk extra van belang. Ten
eerste is sinds de economische crisis van begin jaren tachtig de werkloosheid onder
de minderheden steeds vele malen groter geweest dan onder de autochtone bevolking. De economische herstructurering waarbij veel arbeidsplaatsen in de industrie
verloren zijn gegaan, heeft Turken en Marokkanen onevenredig sterk getroffen.
Van degenen onder hen die toen werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden is
het merendeel niet teruggekeerd in het arbeidsproces. Daarnaast is er op een ruime
arbeidsmarkt concurrentie tussen lager opgeleiden - waartoe minderheden relatief
vaak behoren - en hoger opgeleiden, waarbij de lager opgeleiden het meestal verliezen. Weliswaar is er thans sprake van een zekere verkrapping op de arbeidsmarkt, maar de kansen om (weer) aan het werk te komen zijn voor personen zonder
enig diploma en met een beperkte beheersing van het Nederlands nog altijd uiterst
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gering. Verschillende verklaringen worden daarvoor aangevoerd, bijvoorbeeld de te
lage productiviteit van laagopgeleiden in verhouding tot het minimumloon, de generositeit van sociale- zekerheidsuitkeringen eveneens in relatie tot de hoogte van
het minimumloon en veranderende eisen van werkgevers aan werknemers. Terwijl
de resultaten van empirisch onderzoek ten aanzien van de twee eerstgenoemde factoren niet eenduidig zijn (De Beer 1996; SCP 1998), bestaat meer overeenstemming over de derde factor. Met dat laatste wordt gedoeld op het belang dat werkgevers tegenwoordig hechten aan sociaal-normatieve en sociaalcommunicatieve
vaardigheden van werknemers (Hövels et al. 1999; De Beer 1996) en wat betreft
productieorganisaties aan het aanpassingsvermogen van werkenden, met het oog op
de vele productiewisselingen (Van Veen en Wielers 1999). Hoger opgeleiden zijn
daarvoor (in de ogen van werkgevers) beter toegerust dan lager opgeleiden.
Vervolgens kan worden aangenomen dat werkloosheid bij minderheden nog sterker
met negatieve gevolgen verbonden is dan in het algemeen al het geval is. Het niet
hebben van werk zou bij minderheidsgroeperingen een proces van etnisering in de
hand werken (Bovenkerk 1985). Hiermee wordt bedoeld dat personen uit de minderheden zich terugtrekken in de eigen etnische groepering, een eigen sociale infrastructuur tot ontwikkeling brengen en zich in toenemende mate afzijdig houden van
de Nederlandse samenleving. Dit zou op zich weer hun kansen kunnen verkleinen
om nog aan het werk te komen in Nederlandse bedrijven. Op die manier kan er een
vicieuze cirkel ontstaan van werkloosheid en afzijdigheid, die het gevaar loopt uit
te monden in een gesegregeerde en marginale positie van waaruit terugkeer naar de
hoofdstroom van de samenleving zeer moeilijk is. Dit is in feite wat er in de
Verenigde Staten na 1980 is gebeurd met de zwarte bevolking in de grote steden
(Massey en Denton 1993).
In deze voorstelling van zaken is een gebrekkige integratie het gevolg van werkloosheid en verdringing van de arbeidsmarkt. Het is echter ook denkbaar dat de
causaliteit de andere kant op gaat en dat het de minst geïntegreerden onder de
minderheden zijn die de grootste kans op werkloosheid hebben.
Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert op basis van actuele gegevens de positie van
de minderheden op de arbeidsmarkt. Daarbij worden drie gezichtspunten gehanteerd. Paragraaf 7.2 bespreekt de deelname van de minderheden aan de arbeidsmarkt. Daarbij worden personen die een baan hebben en personen die als werklozen werk zoeken, geplaatst tegenover degenen die zich afzijdig houden van de
arbeidsmarkt. Paragraaf 7.3 beschrijft de werkloosheid onder de minderheden. In
paragraaf 7.4 komt vervolgens de netto-arbeidsdeelname aan bod, waarbij wordt
gekeken naar het aandeel werkenden in de totale bevolking.
Bij de behandeling van de arbeidsmarktpositie vanuit de verschillende invalshoeken wordt in alle gevallen de positie van de minderheden vergeleken met die
van de autochtone bevolking. Vervolgens wordt steeds onderzocht of er tussen en
binnen de onderscheiden herkomstgroeperingen sprake is van differentiatie naar
geslacht en leeftijd. In verklarende analyses van kansen op deelname aan de
arbeidsmarkt wordt nagegaan in welke mate opleiding, migratiehistorie en de mate
van sociale integratie van personen uit de minderheden verschillen in de arbeids280

marktpositie tussen de minderheden en de autochtone bevolking kunnen verklaren.
De positie van de werkenden uit de minderheden komt aan bod in hoofdstuk 7.
7.2 Deelname aan de arbeidsmarkt
De eerste vraag die zich opdringt bij het beschouwen van de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt is of zij zich überhaupt op de arbeidsmarkt bewegen. In
studies naar de positie van groeperingen op de arbeidsmarkt is het gebruikelijk een
onderscheid te maken tussen de bruto- en de netto-arbeidsparticipatie. Met de
brutoparticipatie wordt dat deel van de bevolking van 15 tot 65 jaar aangeduid dat
actief is op de arbeidsmarkt ofwel als werkende ofwel als werkzoekende. In dit
verband wordt ook het begrip 'beroepsbevolking' gebruikt. Deelnemers aan de
arbeidsmarkt worden tot de beroepsbevolking gerekend. Preciezer gezegd, bestaat
de beroepsbevolking uit personen die voor ten minste 12 uur per week werken of
werk zoeken. Degenen die feitelijk werk verrichten voor ten minste 12 uur tellen
mee voor de netto-arbeidsparticipatie.
Lang niet iedereen die tot de potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 15-65
jaar) behoort, is daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Voor jongeren vormt het
volgen van een opleiding vaak de reden om niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Veel ouderen nemen niet deel aan de arbeidsmarkt omdat ze vervroegd zijn
uitgetreden of omdat ze arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor vrouwen is de zorg
voor huishouden of kinderen de meest voorkomende reden om niet aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Ook sommige langdurig werklozen trekken zich op een gegeven moment terug van de arbeidsmarkt, veelal uit desillusie vanwege het mislukken van hun pogingen om nog aan het werk te komen. Op deze achtergronden
zal later worden ingegaan.
Hoe het staat met de deelname van de minderheden aan de arbeidsmarkt is te zien
in figuur 7.1. De figuur toont de bruto-arbeidsdeelname naar herkomstgroepering
en geslacht. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling in de tijd zijn ook de
cijfers voor 1993/'94 opgenomen. Verder terug gaan in de tijd is niet goed mogelijk, omdat in 1992 de definities van de werkloosheid en (daarmee) van de bruto- en
nettoparticipatie ingrijpend zijn gewijzigd.
De participatiecijfers voor de verschillende groeperingen zijn niet geheel vergelijkbaar. De gegevens voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen/Arubanen zijn afkomstig uit de SPVA'94 en '98. Voor personen uit ZuidEuropa, niet-geïndustrialiseerde landen, overige Europese landen/VS en Nederland
is gebruik gemaakt van gegevens uit de EBB'93/'94 en '96/'97; voor autochtonen
zijn daarnaast ook enkele kerncijfers vermeld uit de (recent beschikbaar gekomen)
EBB'98. Zowel de steekproeven zelf als de momenten waarop de enquêtes zijn
gehouden verschillen dus enigszins. De SPVA is voor de vier grootste minderheidsgroeperingen de meest geschikte bron, omdat deze survey specifiek onder deze
groeperingen is gehouden. De SPVA is ook afgenomen bij een autochtone vergelijkingsgroep, maar deze is niet geheel representatief voor de totale autochtone bevolking. Dat komt doordat de SPVA is gehouden in een beperkt aantal gemeenten
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waar minderheden zijn oververtegenwoordigd. De EBB is als landelijk representatieve steekproef daarom geschikter voor de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van de autochtone bevolking dan de SPVA. Een ander voordeel is dat de
EBB ook gegevens van personen uit Zuid-Europa en niet-geïndustrialiseerde
landen bevat, die omwille van de absolute aantallen niet verder naar land kunnen
worden uitgesplitst. De EBB heeft echter als nadeel dat bij het bepalen van de
etnische herkomst van personen in de EBB wordt uitgegaan van het geboorteland
en de nationaliteit van de onderzoekspersonen zelf. Het gevolg is dat leden van de
tweede (en volgende) generaties minderheden die tevens de Nederlandse nationaliteit hebben (verkregen), als Nederlanders worden geïdentificeerd. Doordat waarschijnlijk het merendeel van de tweede generatie de Nederlandse nationaliteit heeft,
hebben de EBB-gegevens over personen uit de minderheden enerzijds betrekking
op een selecte groep, met vermoedelijk relatief veel personen uit de eerste generatie. Anderzijds bevat de groep respondenten met herkomstland Nederland tevens
tweede- en derde-generatieminderheden die niet als zodanig zijn geïdentificeerd.
De vertekening die dit geeft, zal vermoedelijk (nog) niet van grote betekenis zijn.
Verder kan nog worden vermeld dat de groep Zuid-Europeanen zeer waarschijnlijk
een relatief grote groep vluchtelingen bevat uit voormalig Joegoslavië, met name
Bosniërs. Ook van de personen uit de niet-geïndustrialiseerde landen zal een groot
deel uit hoofde van een asielverzoek hier toegang hebben verkregen.
Uit figuur 7.1 blijkt dat het merendeel van de mannen van de diverse groeperingen
actief is op de arbeidsmarkt. Mannen uit de minderheden nemen in mindere mate
deel aan de arbeidsmarkt dan autochtone, West-Europese en Amerikaanse mannen.
Wel zijn er in dit opzicht verschillen tussen de minderheidsgroeperingen te constateren. De deelname aan de arbeidsmarkt van Marokkaanse mannen is zo'n 20 procentpunten lager dan de deelname van autochtone mannen. Bij mannen uit Turkije,
Zuid-Europa en de niet-geïndustrialiseerde landen, is de bruto-arbeidsparticipatie
hoger, maar het verschil met de autochtone mannen is nog aanzienlijk. Surinaamse
en Antilliaanse/Arubaanse mannen verschillen in hun deelname aan de arbeidsmarkt nog het minste van autochtone mannen.
Bij de vrouwen zijn de onderlinge verschillen in brutoparticipatie veel groter dan
bij de mannen. Verreweg het laagst is de deelname aan de arbeidsmarkt van
Marokkaanse en, in iets mindere mate, Turkse vrouwen (rond een kwart). Hun
arbeidsmarktparticipatie is daarmee veel lager dan die van de autochtone vrouwen
van wie ruim 50% actief is op de arbeidsmarkt. De Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse vrouwen zijn daarentegen juist in groteren getale actief op de arbeidsmarkt. Hun bruto-arbeidsdeelname ligt tegen de 60%. Ze wijken daarmee niet heel
veel af van de participatie van hun mannelijke herkomstgenoten. In alle andere
groeperingen is de deelname van de vrouwen aanzienlijk lager dan de deelname
van de mannen.
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Figuur 7.1 Bruto-arbeidsparticipatie, naar land van herkomstgroepering en geslacht, 1994 (1993/'94) en 1998
(1996/'97) (in procenten)
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Uit figuur 7.1 is ook af te lezen dat bij de meeste groeperingen de deelname aan de
arbeidsmarkt in de afgelopen jaren is toegenomen. De arbeidsmarktparticipatie van
de vier grootste minderheidsgroeperingen groeide sterker dan de participatie van de
autochtone 15-64-jarigen. De sterkste groei heeft zich voorgedaan bij de groepering
met de laagste participatie, de Marokkaanse vrouwen. Hun deelname aan de
arbeidsmarkt is tussen 1994 en 1998 toegenomen met zo'n 10 procentpunten. Een
vergelijkbare toename is er bij de Marokkaanse mannen en de Surinaamse
vrouwen. Voor mannen afkomstig uit Zuid-Europa en de niet-geïndustrialiseerde
landen was daarentegen sprake van een lichte afname van de brutoparticipatie. Dit
heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de recente instroom van pas
gearriveerde vluchtelingen en asielgerechtigden in deze categorieën, die hun weg
naar de arbeidsmarkt vaak nog moeten vinden of eerst een opleiding gaan volgen
alvorens de arbeidsmarkt op te gaan (Brink 1996; Weening en Visser 1998).
Brutoparticipatie naar leeftijd
In samenhang met de omstandigheden die kenmerkend zijn voor de onderscheiden
leeftijdscategorieën zijn er altijd grote verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt
tussen jongeren (15-24 jaar), de middenleeftijdscategorie (25-39 jaar) en de oudere
leeftijdsgroep (40-64 jaar). Van de jongeren is een groot deel nog bezig met de
schoolloopbaan. Hun deelname aan de arbeidsmarkt is daarom relatief laag. Onder
de ouderen maken velen gebruik van de mogelijkheden tot vervroegd uittreden.
Bovendien is in deze leeftijdsgroep het aantal arbeidsongeschikten relatief groot.
Om deze redenen is ook bij hen de arbeidsmarktparticipatie relatief laag. De
hoogste participatie kent de middenleeftijdsgroep. Personen in deze groepering zijn
in de kracht van hun leven en een deel heeft te maken met opgroeiende kinderen
waarvoor een inkomen moet worden verdiend. Een niet onaanzienlijk deel van de
vrouwen in deze levensfase richt haar energie uitsluitend op de zorg voor kinderen
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en huishouden en trekt zich om die reden - definitief of tijdelijk - terug van de
arbeidsmarkt. Verwacht kan worden dat dit patroon van verschillen in arbeidsmarktdeelname tussen leeftijdsklassen en naar geslacht zich ook voordoet bij de
minderheden.
In figuur 7.2 is het geschetste patroon van verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt in samenhang met leeftijd bij de autochtone bevolking het duidelijkst te zien.
Bij hen is de bruto-arbeidsparticipatie bij de meeste groeperingen het laagst in de
jongste leeftijdsgroep (15-24 jaar) en het hoogst in categorie 25-39 jaar. De participatie in de oudste leeftijdsklasse ligt tussen deze twee uitersten. Autochtone
vrouwen in de middenleeftijdscategorie nemen veel minder deel aan de arbeidsmarkt dan mannen.
De deelname aan de arbeidsmarkt van de minderheden wijkt op tal van punten af
van dit patroon van de autochtone bevolking. Er zijn echter aanzienlijke verschillen
tussen de herkomstgroeperingen zodat een algemeen patroon voor de minderheden
eigenlijk niet is te schetsen. Bij de mannen lijken de verhoudingen tussen de leeftijdscategorieën van de Surinamers en Antillianen/Arubanen nog het meest op het
autochtone deelnameprofiel, zij het dat hun participatie in de jongste groep en in de
middencategorie wat lager is. Bij de Turkse en Marokkaanse mannen is de deelname in de oudste leeftijdsklasse zeer laag. Zo laag dat van een middenpositie
tussen de jongste groep en de middengroep geen sprake is. De arbeidsmarktdeelname van de 40-64-jarige Turkse en Marokkaanse mannen is niet hoger dan de
deelname van de jongeren.
Bij de jonge mannen zijn de onderlinge verschillen minder groot dan bij de
ouderen, maar ook in de jongste leeftijdsklasse is de arbeidsparticipatie in vrijwel
alle minderheidsgroeperingen beduidend lager dan bij de autochtone jongeren. De
Turkse jongemannen vormen hier de opvallende uitzondering. Hun participatie is
even hoog als die van de autochtone jongeren. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met een relatief sterke gerichtheid op arbeid onder Turkse jongeren (Veenman
1998).
In de categorie 25-39 jaar springen personen uit niet-geïndustrialiseerde landen
(70%) en Zuid-Europa enerzijds en autochtonen (95%) anderzijds eruit. Bij de
oudere mannen loopt de al genoemde zeer lage arbeidsmarktparticipatie van
Turken en Marokkanen in het oog.
Ook bij de vrouwen is het niet zinvol te spreken over hét participatieprofiel van dé
minderheden. De verschillen tussen de herkomstgroeperingen zijn daarvoor veel te
groot. Wel zijn er ook bij de vrouwen aanzienlijke verschillen in arbeidsmarktdeelname naar leeftijd tussen de minderheden en de autochtone vrouwen. Daarbij wijkt
het participatieprofiel van de autochtone vrouwen aanzienlijk af van dat van de
autochtone mannen. Bij de vrouwen is er nauwelijks verschil in participatie tussen
de jongste en de oudste leeftijdsklasse. In beide categorieën participeert ongeveer
40%. Vervolgens is de arbeidsdeelname van de autochtone vrouwen in de middencategorie van de leeftijdsverdeling veel lager dan de deelname van de mannen in
deze leeftijdsklasse. Opmerkelijk is dat het deelnamepatroon van de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse vrouwen veel meer op dat van de autochtone mannen lijkt
dan het profiel van de autochtone vrouwen. De Turkse en Marokkaanse vrouwen
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wijken daar weer in sterke mate van af. Hun arbeidsmarktparticipatie is in de
middencategorie weinig hoger respectievelijk lager dan in de jongste leeftijdsklasse. Onder de 40-64-jarige vrouwen uit deze herkomstgroeperingen is de
arbeidsmarktdeelname uiterst gering. In de jongste en middelste leeftijdscategorie
is de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen uit de niet-geïndustrialiseerde landen
beduidend lager dan de participatie van de autochtone vrouwen.
Figuur 7.2 Bruto-arbeidsparticipatie, naar leeftijd, land van herkomstgroepering en geslacht, 1998 (1996/1997) (in
procenten)
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Dat vooral mannen en vrouwen van 15-24 jaar en 25-39 jaar uit niet-geïndustrialiseerde landen een relatief lage arbeidsdeelname kennen, kan worden toegeschreven
aan de recente komst van vluchtelingen die veelal niet ouder zijn dan 40 jaar
(Weening en Visser 1998). De ouderen afkomstig uit deze landen wonen vermoedelijk al langer in Nederland en zijn hier redelijk ingeburgerd, zodat hun arbeidsdeelname niet veel afwijkt van die van andere minderheidsgroeperingen.
Activiteiten van non-participanten
Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de verschillen in participatie
tussen de leeftijdsgroepen is in figuur 7.3 de hoofdactiviteit weergegeven van degenen die niet in de arbeidsmarkt participeren. Het gaat hier om een subjectief gegeven: de voornaamste dagelijkse bezigheid, zoals respondenten die zelf zien. Deze
kan afwijken van meer objectieve gegevens over het hebben van werk of een uitkering. Uit onderzoek blijken er met name verschillen te zijn met de objectieve
gegevens als het gaat om combinaties van bezigheden; zo beschouwen personen die
gedeeltelijk werk verrichten en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zichzelf eerder
als werkend dan als arbeidsongeschikt (Kartopawiro en Ploeger 1998).
Desalniettemin laten zowel de SPVA als de EBB zien dat de percentages respondenten die zichzelf als werkend of werkloos zien, niet veel afwijken van wat
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volgens de meer objectieve definities van de beroepsbevolking berekend kan
worden.
Zoals kon worden verwacht, is het volgen van een studie voor jongeren uit diverse
groeperingen verreweg de belangrijkste reden om niet deel te nemen aan de
arbeidsmarkt (figuur 7.3). Bij de minderheden, zowel de mannen als de vrouwen, is
dit niet anders dan bij de autochtone jongeren. Daarnaast is voor de jonge Turkse
en Marokkaanse vrouwen de zorg voor het huishouden vaker hoofdactiviteit dan
voor de jonge autochtone vrouwen. Voor vrouwen in de middelste en oudste leeftijdscategorie die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, vormen zorgtaken verreweg
de belangrijkste reden daarvoor.
In eerdere publicaties is al uitvoerig aandacht besteed aan het onevenredig vaak
voorkomen van arbeidsongeschiktheid onder oudere mannen uit de minderheden
(Tesser et al. 1998). Hier blijkt dat ook het aandeel arbeidsongeschikten onder de
25-39-jarige Turkse en Marokkaanse mannen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt zeer hoog is. Dat is ook het geval bij de Surinaamse mannen in deze leeftijdsklasse. Voor de Turkse mannen betekent dit dat tegen de 8% van de
25-39-jarigen onder hen arbeidsongeschikt is.
De hogere arbeidsongeschiktheidsgraad van oudere Turkse en Marokkaanse
mannen wordt nogal eens in verband gebracht met het zware fysieke werk dat zij
jarenlang in de Nederlandse industrie hebben verricht, wat tot gezondheidsklachten
en afkeuring zou hebben geleid. Een analyse van de gezondheidssituatie van ouderen uit de minderheden laat echter zien dat naar objectieve factoren bezien de
gezondheid van Turkse en Marokkaanse ouderen beter is dan die van autochtone
ouderen (Tesser et al. 1998). Hoewel voor individuen het verrichten van zwaar
werk tot gezondheidsklachten en arbeidsongeschiktheid kan hebben geleid, kan
deze factor op groepsniveau niet verklaren waarom Turkse en Marokkaanse
mannen zo vaak een WAO-uitkering hebben. Wat betreft subjectieve factoren
(zoals gezondheidsbeleving) staan zij er wel minder goed voor (Tesser et al. 1998),
maar het is de vraag of dit nu oorzaak of gevolg is van de WAO-intrede.
Een meer algemene verklaring voor het relatief grote aandeel arbeidsongeschikten
onder Turkse, Marokkaanse en ook Surinaamse mannen is mogelijk hun lagere
opleidingsniveau. Ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd en lichamelijke en
geestelijke inspanning in het werk blijken werknemers met alleen een lagere
schoolopleiding een significant grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te raken
dan hoger opgeleiden (Bloemhoff en de Winter 1991). Uit een analyse op basis van
het Woningbehoefteonderzoek '93/'94 in de Rapportage minderheden 1998 bleek
dat ook bij constant houden van leeftijd en opleiding Turkse/Marokkaanse mannen
in alle leeftijdscategorieën en Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse mannen van
50-64 jaar significant vaker een WAO-uitkering ontvingen dan autochtone mannen
(Tesser et al. 1998:150-151). Op basis van de SPVA'98 is deze analyse herhaald
voor de leeftijdsgroepen 25-39 jaar en 40-64 jaar.
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Figuur 7.3 Belangrijkste hoofdactiviteit, naar leeftijd, geslacht en land van herkomst, 1998 (1996/1997) (in procenten
van de non-participanten)
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In de jongste leeftijdsgroep bestaan geen significante verschillen in arbeidsongeschiktheid meer tussen mannen uit de diverse groeperingen als gecontroleerd wordt
voor opleidingsniveau. In de oudste leeftijdsgroep zijn daarentegen Turkse en
Marokkaanse mannen op alle opleidingsniveaus nog steeds significant veel vaker in
de WAO terechtgekomen dan autochtonen, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
mannen alleen op de laagste opleidingsniveaus (tot en met vbo/mavo) significant
iets vaker.
Uit deze analyses kan worden geconcludeerd dat de hogere mate van arbeidsongeschiktheid van oudere Turkse en Marokkaanse mannen verklaard moet worden uit
andere factoren dan hun lagere opleidingsniveau. Zo'n factor is de wijze waarop zij
het arbeidsproces hebben verlaten. Veel van het laaggeschoolde industriële werk
dat zij verrichtten is in de jaren tachtig verdwenen en daarbij zijn overtollige werknemers soms 'afgevloeid' via de - destijds nog relatief gunstige - WAO in plaats van
een werkloosheidsregeling.
Richten we ons vervolgens op de andere hoofdactiviteiten in figuur 7.3, dan is het
opmerkelijk te noemen dat meer dan de helft van de 25-39-jarige non-participanten
uit de Antillen, Zuid-Europa en niet-geïndustrialiseerde landen een opleiding volgt.
Bij de laatste groep gaat het waarschijnlijk vaak om nieuwkomers die een inburgeringsprogramma of een opleidingstraject volgen. Uit een onderzoek van Regioplan
naar de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers blijkt dat het grootste deel van de
nieuwkomers tussen de 25 en 45 jaar oud is en dat het volgen van een opleiding de
meest genoemde reden vormt om niet te (willen) werken (Weening en Visser 1998:
86-87). Zij volgen taallessen of opleidingen en cursussen om op hun niveau werk te
vinden. Dat laatste is soms ingegeven doordat Nederlandse werkgevers buitenlandse diploma's en werkervaring meestal niet erkennen (Brink 1996). Sommige
vluchtelingen kiezen ervoor om werk onder hun niveau te accepteren, de meesten
echter kiezen ervoor om eerst de Nederlandse taal te leren of een opleiding te doen,
al dan niet gecombineerd met het zoeken van werk.
In het voorgaande is al gewezen op het relatief grote aandeel jonge Turkse en
Marokkaanse vrouwen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege de zorg
voor huishouden en kinderen. Dit wijst op een meer traditioneel patroon van
gezinsvorming. De fase van gezinsvorming begint bij Turkse vrouwen en, in
mindere mate, ook bij Marokkaanse vrouwen op een veel jongere leeftijd dan bij
vrouwen uit andere groeperingen. Wel is er ook bij Turkse en Marokkaanse
vrouwen een stijging te constateren van de leeftijd waarop zij moeder worden (zie
ook § 2.2). Ook is het krijgen van kinderen steeds minder vaak een reden om niet
op de arbeidsmarkt te participeren (Hooghiemstra en Merens 1999).
Brutoparticipatie naar opleiding
Het is een bekend gegeven dat de brutodeelname aan de arbeidsmarkt wordt beïnvloed door het opleidingsniveau. Hiervoor zagen we dat het al dan niet arbeidsongeschikt raken enigszins samenhangt met opleiding. Ook de beslissing om te stop-
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pen met werken vanwege de komst van een kind wordt in ieder geval bij autochtone
vrouwen veel vaker genomen door lager dan door hoger opgeleiden.
In figuur 7.4 wordt de samenhang tussen bruto-arbeidsdeelname en opleiding voor
de verschillende groeperingen in beeld gebracht. Het algemene beeld is, zoals verwacht, dat de bruto-arbeidsdeelname hoger is naarmate het gerealiseerde opleidingsniveau hoger is. Bij de vrouwen is deze samenhang aanzienlijk sterker dan bij
de mannen. Ook blijkt uit de figuur dat op elk opleidingsniveau de brutoarbeidsdeelname van Turken en Marokkanen achterblijft bij die van Surinamers,
Antillianen/Arubanen en autochtonen. Bij de vrouwen is dit verschil veel groter
dan bij de mannen. Alleen op het hoogste opleidingsniveau blijken de verschillen
in arbeidsdeelname tussen de vrouwen betrekkelijk gering.
Figuur 7.4 Bruto-arbeidsdeelname, naar opleidingsniveau, herkomst en geslacht, 1998 (in procenten)
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Bron: ISEO/SCP (SPVA '98)

Arbeidsmarktdeelname, naar migratiegeschiedenis en mate van sociale integratie
In het voorgaande is de deelname aan de arbeidsmarkt van de minderheden besproken in samenhang met algemene kenmerken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In deze paragraaf wordt gekeken naar de relatie met factoren die
specifiek voor minderheden gelden. Het betreft de migratiegeschiedenis en de mate
van sociale integratie in de Nederlandse samenleving. Verschillen in migratiehistorie gaan schuil achter de categorieën van de variabele 'migratietype'. Dit is een
combinatie van migratieleeftijd, tijdstip van migratie en migratiemotief. Aan de
hand van gegevens over contacten met autochtonen, de houding ten opzichte daarvan en de toerusting daartoe is een variabele 'sociale integratie' geconstrueerd. De
constructie van de variabele 'migratietype' is reeds toegelicht in paragraaf 2.4, die
van sociale integratie in paragraaf 3.5. Op deze plaats kan nog worden gememoreerd dat bij het migratietype de volgende categorieën worden onderscheiden:
migranten van de eerste generatie die vóór 1981 zijn gekomen, eerste-generatiemigranten die na 1981 zijn gekomen, kinderen van migranten die in het land van
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herkomst zijn geboren - zij worden aangeduid als de 'tussengeneratie' -, kinderen
van eerste-generatiemigranten die hier zijn geboren - de tweede generatie - en
huwelijkspartners van kinderen van migranten - ook wel aangeduid als gezinsvormers.
Verwacht kan worden dat de arbeidsdeelname van de eerste generatie die vóór
1981 is gekomen, laag is, omdat velen van hen tijdens en na de crisis van 1980
buiten het arbeidsproces zijn komen te staan. Velen van hen zijn, zoals eerder
vermeld, via de WAO 'afgevloeid'. Ook is het te verwachten dat de arbeidsdeelname van de tweede generatie en, in mindere mate, van de tussengeneratie relatief
laag is, omdat velen onder hen nog een opleiding volgen. Bij de gezinsvormers en
de eerste generatie die na 1980 is gekomen, is het moeilijk om op voorhand een
verwachting uit te spreken.
Tabel 7.1 laat duidelijke verschillen zien in bruto-arbeidsparticipatie tussen sommige migratietypen. Bij Turken en Marokkanen hebben de gezinsvormers en de
tussengeneratie de hoogste arbeidsmarktparticipatie. Bij hen is ook de deelname
van de eerste generatie die na 1980 is gekomen relatief hoog. Verreweg het laagst
is, zoals verwacht, de deelname van de eerste generatie Turken en Marokkanen die
vóór 1981 is gekomen. De tweede generatie Turken neemt wat participatie betreft
een tussenpositie in. Bij de Marokkanen is de participatie van de tweede generatie
niet veel hoger dan die van de eerste generatie die vóór 1981 is gekomen.
Bij de Surinamers en Antillianen/Arubanen zijn de onderlinge verschillen in brutoparticipatie naar migratietype geringer dan bij de Turken en Marokkanen. Daaruit
zou voorzichtig kunnen worden geconcludeerd dat migratiekenmerken bij hen van
minder belang zijn voor de deelname aan het arbeidsproces dan bij Turken en
Marokkanen.
Opvallend actief zijn bij zowel de Surinamers als de Antillianen/Arubanen de
gezinsvormers. Hun arbeidsmarktdeelname is het hoogst van alle categorieën die in
het migratietype worden onderscheiden. De tweede generatie en de eerste generatie
die vóór 1981 is gekomen, participeren bij de Surinamers het minst. Daarentegen
kennen bij de Antillianen/Arubanen de tussengeneratie en de eerste generatie die
na 1980 is gekomen, de laagste participatiegraad. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat de kenmerken van de groep Antilliaanse/Arubaanse migranten in de loop
van de tijd ongunstiger zijn geworden (laag opleidingsniveau, slechte beheersing
Nederlandse taal).
De relatief hoge arbeidsdeelname van de gezinsvormers in alle groeperingen kan in
verband worden gebracht met het eerdergenoemde relatief grote aandeel hoger
opgeleiden in deze groep, maar ook de inkomenseisen die worden gesteld bij de
toelating van partners kunnen hierbij een rol spelen.
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Tabel 7.1 Bruto-arbeidsparticipatie naar migratietype en herkomst, 1998 (in procenten)
1e gen. vóór 1981a 1e gen. 1981 en gezinsvormers a tussengeneratie a
latera
Turken
29
54
57
57
Marokkanen
32
51
57
54
Surinamers
66
73
79
71
Antillianen/Arubanen
74
59
85
54
a
Voor de betekenis van de categorieën zie paragraaf 2.4.

2e generatiea
45
36
55
64

Bron: ISEO/SCP(SPVA'98)

De opvatting dat de sociale integratie van minderheden de deelname aan de
arbeidsmarkt vergemakkelijkt, is nauwelijks meer omstreden. Of sociale integratie
ook werkelijk dit effect heeft, is minder evident. Hier is dit onderzocht door de
constructie van een variabele 'sociale integratie' op basis van antwoorden op vragen
over beheersing van en gebruik van de Nederlandse taal, omgang met autochtonen
en houding ten opzichte van de omgang met autochtonen. De constructie van de
variabele 'sociale integratie' is in paragraaf 3.5 nader toegelicht.
De verwachting is dat de arbeidsdeelname groter is naarmate de sociale integratie
sterker is. Tabel 7.2 laat zien dat dit inderdaad het geval is. De tabel laat voor alle
groeperingen oplopende reeksen zien van de brutoparticipatie met een hogere mate
van integratie. Er kan dus duidelijk samenhang tussen deze twee variabelen worden
geconstateerd. Samenhang is echter nog geen causaliteit. Het is mogelijk dat een
zeker niveau van integratie vereist is om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Anderzijds zal deelname aan de arbeidsmarkt, met name als dit ook feitelijk
werken betekent, een positieve invloed op de integratie kunnen hebben doordat
werken contacten oplevert en de kennis van de Nederlandse samenleving vergroot.

Tabel 7.2 Bruto-arbeidsparticipatie naar mate van sociale integratie en herkomst, 1998 (in procenten)

Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen/Arubanen
# minder dan 30 respondenten

geheel niet
geïntegreerd
36
23
#
#

niet
geïntegreerd
43
35
38
21

enigszins
geïntegreerd
51
52
59
52

geïntegreerd zeer geïntegreerd
63
66
68
63

68
68
69
71

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98)

Brutoparticipatie: verklaring
In het voorgaande zijn diverse factoren besproken die samenhangen met de arbeidsmarktparticipatie onder de minderheden. Daarbij zijn in tal van opzichten verschillen naar voren gekomen tussen minderheden en autochtonen. De vraag is nu in
hoeverre de verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt tussen de minderheden en
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de autochtone bevolking zijn toe te schrijven aan deze factoren. Om hier een antwoord op te krijgen, is de kans geschat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, gegeven deze factoren. Dit is gedaan met logistische regressieanalyse. In feite wordt
in de analyse niet de kans op arbeidsmarktparticipatie geschat, maar de kansverhouding van specifieke minderheidsgroeperingen ten opzichte van de autochtone
groep die in de analyse de referentiecategorie vormt. Effecten in de analyse zijn de
factor waarmee de kansverhouding van een minderheidsgroepering afwijkt van de
kansverhouding van de autochtone groep. Is die factor kleiner dan 1, dan betekent
dit voor de minderheidsgroepering een kleinere deelnamekans. Bij een waarde
groter dan 1 is de deelnamekans groter dan die van de referentiecategorie. Er zijn
twee analyses uitgevoerd, één over alle personen van 15-65 jaar in de SPVA'98 en
één over alleen de minderheidsgroeperingen om ook de effecten van migratietype
en integratie te kunnen schatten. De analyses zijn uitgevoerd in twee stappen. Eerst
zijn de effecten geschat van het behoren tot een minderheidsgroepering zonder
verdere verklarende variabelen, vervolgens zijn de verklarende variabelen toegevoegd. Tabel 7.3 geeft de effecten.

Tabel 7.3 Effecten van herkomst en andere kenmerken op deelname aan de arbeidsmarkt, 1998 (odds ratios)
allen
herkomst (NL = ref.cat.)
Turkije
Marokko
Suriname
Ned. Antillen

0,37
0,33
1,00
0,88

minderheden (Turken = ref.cat.)
0,38
0,39
1,17
0,98

0,85
2,78
2,50

0,92
1,87
1,54

geslacht (mannen=ref.cat.)
vrouwen

0,18

0,15

leeftijd (40-64 jr = ref.cat.)
15-24 jr
25-39 jr

3,09
3,10

1,87
2,34

opleidingsniveaua

1,37

1,30

migratietype (1e gen. <1981 = ref.cat.)
1e gen. > 1980
gezinsvormers
nakomelingen, tussengen.
nakomelingen, 2e gen.

1,53
1,31
1,56
1,74

sociale integratie

1,48

-2 log likelihood
13456,11
gecursiveerde effecten zijn niet significant (p>0,01)
a

10726,14

9718,62

7519,24

De volgende opleidingsniveaus zijn onderscheiden: geen, basisonderwijs, vbo, mavo, mbo, havo, vwo, hbo en
wetenschappelijk onderwijs.

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98)
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De tweede getallenkolom van de eerste analyse laat ongeveer hetzelfde zien als de
hiervoor gepresenteerde figuren en tabellen, namelijk dat Turken, Marokkanen,
vrouwen en lager opgeleiden een significant lagere kansverhouding hebben dan
respectievelijk autochtonen, mannen en hoger opgeleiden om deel te nemen aan de
arbeidsmarkt. De invloed van het opleidingsniveau is groot; voor elk hoger opleidingsniveau geldt dat de kansverhouding 37% groter is dan voor personen met een
diploma op een niveau lager. Toch verklaren opleiding en de andere kenmerken
maar een gering deel van het verschil in deelname aan de arbeidsmarkt tussen minderheden en autochtonen. Dat blijkt bij vergelijking van de effecten van herkomst
in de eerste getallenkolom met de herkomsteffecten die in de tweede getallenkolom
staan. De verschillen tussen deze effecten zijn gering en bovendien niet significant.
Bij Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen wordt het verschil in arbeidsdeelname ten opzichte van autochtonen bij controle voor de verklarende variabelen
iets kleiner. Surinamers nemen bij gelijke verklarende kenmerken iets vaker deel,
maar het verschil met de autochtone groep is ook in de tweede getallenkolom niet
significant.
In de analyse van de minderheidsgroeperingen hebben de verklarende variabelen
die daar zijn toegevoegd wel een grotere invloed op de verschillen tussen de herkomstgroeperingen. Meer dan de helft van het verschil in de kansverhouding voor
deelname aan de arbeidsmarkt van Surinamers en Antillianen/Arubanen ten opzichte van Turken kan worden toegeschreven aan verschillen in opleidingsniveau,
migratiehistorie en de mate van sociale integratie. Migratiehistorie en sociale integratie hebben een nog groter effect op arbeidsdeelname dan opleidingsniveau. Dat
Surinamers en Antillianen/Arubanen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar vaker tot de
tweede generatie behoren (zie tabel 2.8) en een hogere mate van sociale integratie
kennen dan de Turken hangt dus positief samen met hun arbeidsparticipatie.
De arbeidsmarktdeelname van Marokkanen verschilt niet significant van die van
Turken, ook niet na toevoeging van de eerder genoemde variabelen.
Conclusie
Verschillen in arbeidsmarktdeelname tussen minderheden en autochtonen kunnen
slechts voor een klein deel verklaard worden uit opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Als het gaat om verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen de minderheidsgroeperingen onderling, dan kan een substantieel deel van de verschillen
tussen Surinamers en Antillianen/Arubanen enerzijds en Turken anderzijds worden
toegeschreven aan migratietype, sociale integratie, opleidingsniveau, geslacht en
leeftijd. Marokkanen en Turken verschillen in dit opzicht niet van elkaar.
7.3 Werkloosheid
In beschouwingen over de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt is er
doorgaans in de eerste plaats belangstelling voor werkloosheidscijfers. In de jaren
tachtig is de werkloosheid onder de minderheden hoog opgelopen. Het is juist deze
hoge werkloosheid die één van de onderscheidende kenmerken is geworden van de
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ongunstige maatschappelijke positie van de minderheden en die er mede toe bijdraagt dat arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig nu tot de minderheden
worden gerekend. Dat komt doordat werkloosheid niet alleen verlies van inkomen
betekent, maar ook negatieve effecten heeft op het zelfbeeld van personen en groeperingen en op hun maatschappelijke participatie in het algemeen. Mede als gevolg
daarvan kunnen er ook negatieve effecten zijn op de ontwikkeling en het bereikte
onderwijsniveau van de kinderen van de werklozen. En dit kan weer tot gevolg
hebben dat de ongunstige maatschappelijke positie van generatie op generatie
wordt overgedragen. In dit verband is het van belang te memoreren dat in paragraaf 5.4 is gebleken dat voortijdig schoolverlaten beduidend vaker voorkomt bij
kinderen van werkloze ouders dan bij kinderen van wie één van de ouders werkt.
In de werkloosheidsstatistiek gelden alleen personen die niet of minder dan twaalf
uur per week werken en die werk zoeken voor ten minste twaalf uur per week als
werkloos. Het werkloosheidscijfer van een groepering is dan het aantal personen
dat tot deze werkzoekenden behoort, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
deelnemers aan de arbeidsmarkt (werkenden plus werkzoekenden). De hier gehanteerde werkloosheidsdefinitie omvat alle niet-werkenden die op een of andere wijze
werk zoeken. Ze is daarmee ruimer dan de werkloosheidsdefinitie die uitgaat van
de geregistreerde werkloosheid; hierbij is inschrijving bij het arbeidsbureau voldoende om als werkloos beschouwd te worden.
Figuur 7.5 toont de werkloosheid onder de groeperingen die hier van belang zijn.
In 1998 was de werkloosheid in alle minderheidsgroeperingen nog steeds veel
hoger dan onder autochtonen. Wel zijn er tussen de minderheidsgroeperingen grote
verschillen. Bij de mannen zijn het niet de traditionele minderheidsgroeperingen
die de grootste werkloosheid kennen maar personen uit niet-geïndustrialiseerde
landen. Met een werkloosheidscijfer van bijna 25% overtreffen zij de werkloosheid
van de Turken, Marokkanen en Zuid-Europeanen met zo'n 5 procentpunten. De
werkloosheid van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mannen is met 12% en
10% beduidend lager. Al deze cijfers moeten worden afgezet tegen een werkloosheidsaandeel van 3% onder de autochtone mannen.
Ook bij de vrouwen is de werkloosheid onder de minderheden veel hoger dan onder
de autochtonen. Hier reiken de werkloosheidsaandelen van de Turken en Marokkanen met 25% en 30% het hoogst. Ze worden op de voet gevolgd door vrouwen
afkomstig uit de Nederlandse Antillen, Zuid-Europa en niet-geïndustrialiseerde
landen. De werkloosheid onder de Surinaamse vrouwen is met 13% beduidend
lager. Ook bij de vrouwen moeten de werkloosheidspercentages van de minderheidsgroeperingen worden bezien tegen de werkloosheid onder de autochtone
vrouwen die in 1998 uitkwam op 7%.
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Figuur 7.5 Werkloosheid, naar geslacht en herkomst, 1994 (1993/'94) en 1998 (1996/'97) (in procenten van de
beroepsbevolking)
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Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB '93/'94, '96/'97 en '98)

Ten aanzien van de ontwikkeling van de werkloosheid in de tijd toont figuur 7.5
onmiskenbaar een positieve tendens voor bijna alle minderheidsgroeperingen. Na
1994 is vooral bij de vier grootste minderheidsgroeperingen de werkloosheid fors
afgenomen. Bij de mannen is de daling het grootst. Onder de Antillianen/Arubanen
is de werkloosheid tussen 1994 en 1998 met maar liefst 15 procentpunten gedaald,
onder de Marokkaanse mannen niet veel minder. Bij de Surinamers bedraagt de
afname zo'n 10 procentpunten, bij de Turken nog iets meer.
Een opvallende uitzondering onder de mannen uit de minderheden vormen de
Zuid-Europeanen en de mannen uit de niet-geïndustrialiseerde landen. Bij de eerste
categorie is de werkloosheid toegenomen, bij de tweede groep is er weinig veranderd. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk is al vermeld dat deze groeperingen voor een groot deel bestaan uit asielzoekers en vluchtelingen. Het zijn snel
groeiende groepen met veel nieuwkomers die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen. Het kost hun veel moeite om aan de slag te komen, zeker op hun eigen
niveau (Brink 1996; Weening en Visser 1998). Brink laat zien dat naarmate
vluchtelingen langer in Nederland verblijven, zij er vaker in slagen een baan te
krijgen. Van de groep vluchtelingen afkomstig uit Somalië, Iran en (voormalig)
Joegoslavië die zij over een langere tijd volgde, was aanvankelijk 90% werkloos,
anderhalf jaar later was dit gedaald naar 70% (Brink 1996: 13, 69). Hoewel dit niet
met zoveel woorden wordt gezegd, kan uit het onderzoek van Brink worden afgeleid dat deze daling vooral samenhangt met het feit dat veel werkloze vluchtelingen
in deze anderhalf jaar de Nederlandse taal hebben geleerd.
Overigens verschilt de werkloosheid tussen de groepen vluchtelingen iets. Het
minst ongunstig staan de (voormalig) Joegoslaven ervoor met een werkloosheidsaandeel van 65%. Van de Somalische en Iraanse vluchtelingen is 71% respectievelijk 74% werkloos (Brink 1996: 84). Brink wijst erop dat Joegoslaven minder
vaak dan de anderen problemen hebben met erkenning van hun buitenlandse diploma's door werkgevers, vooral als het gaat om technische opleidingen. Ook kunnen
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zij voor het vinden van werk gebruikmaking van een netwerk van familie of vrienden die reeds langere tijd in Nederland wonen.
Hoewel de bevindingen van Brink op kleine aantallen zijn gebaseerd komen zij in
grote lijnen overeen met de resultaten van een onderzoek van Odé en Dagevos
onder hoogopgeleide minderheden. Zij concluderen dat minderheden (incl. vluchtelingen) met een korte verblijfsduur en - hiermee samenhangend - een minder goede
beheersing van het Nederlands en een buitenlands diploma als hoogste opleiding
veel vaker werkloos zijn dan andere hoger opgeleide minderheden (Odé en
Dagevos 1999: 89).
Voor een juiste beoordeling van de ontwikkeling van de werkloosheid onder de
minderheden is het van belang vast te stellen dat ook bij de autochtone mannen de
werkloosheid is afgenomen. In procentpunten is de afname veel geringer dan bij de
minderheden, maar kijkt men naar de verhouding tussen de percentages van 1994
en 1998, dan blijkt dat de werkloosheid van de autochtone mannen in deze periode
bijna is gehalveerd.
Bij de Antilliaanse/Arubaanse en Surinaamse mannen was de procentuele ontwikkeling nog iets gunstiger (meer dan 50% gedaald), zodat de verschillen in werkloosheidsaandelen met autochtone mannen zijn afgenomen.
Bij de vrouwen uit de minderheden is de afname van de werkloosheid over het
algemeen minder spectaculair dan bij de mannen. De grootste winst boeken de
Surinaamse vrouwen. Hun werkloosheid is sinds 1994 met ongeveer 10 procentpunten afgenomen. De werkloosheidsdaling bij de Turkse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen en bij de vrouwen uit niet-geïndustrialiseerde landen is met 5 procentpunten of iets meer duidelijk geringer. Bij de autochtone vrouwen is deze afname nog iets geringer: 3 procentpunten. Procentueel gezien is bij hen de werkloosheidsdaling (30%) echter sterker dan bij de meeste andere groeperingen. Daardoor
is de werkloosheidsverhouding tussen vrouwen uit de minderheden en de
autochtone bevolking ongeveer gelijk gebleven. Bij de Marokkaanse vrouwen is het
verschil in werkloosheid met autochtone vrouwen zelfs iets groter geworden.
Geconcludeerd kan worden dat de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid
van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad op de werkloosheid onder
minderheden, maar ook onder autochtonen. Als gevolg daarvan zijn de verschillen
tussen de werkloosheidspercentages van personen uit de meeste minderheidsgroeperingen (uitzonderingen vormen Surinaamse en Antilliaanse mannen) en uit de
autochtone bevolking niet of nauwelijks verminderd, soms zelfs toegenomen.
Per saldo heeft dit als resultaat dat in 1998 de werkloosheid bij Turken en Marokkanen toch nog vier tot zeven keer zo hoog is als die van autochtonen, en die van
Surinamers en Antillianen/Arubanen twee tot vier keer zo hoog.
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Werkloosheid naar leeftijd
Werkloosheid onder jongeren wordt over het algemeen als problematischer beschouwd dan werkloosheid onder oudere leeftijdsgroepen. Jongeren staan aan het
begin van hun loopbaan en het idee bestaat dat een slechte start ook in het verdere
vervolg negatieve repercussies zal hebben. Een curriculum vitae dat begint met een
periode van werkloosheid is nu eenmaal geen fraai visitekaartje. Ook voor de middengroepen in de leeftijdsverdeling kan werkloosheid hard aankomen, omdat het
arbeidsinkomen hier vaak een onmisbare bijdrage vormt voor het gezinsbudget.
Figuur 7.6 maakt duidelijk dat de verdeling van werkloosheid naar leeftijd bij de
meeste minderheidsgroeperingen een verontrustend patroon heeft. Van de
15-24-jarige Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mannen is tussen de 23% en
30% werkloos. Ook de Zuid-Europese mannen en de mannen uit de niet-geïndustrialiseerde landen in deze leeftijdsklasse hebben te maken met een zeer hoge
werkloosheid die bij de eerste categorie reikt tot bijna 40%. De Surinaamse mannen
in de middelste en de hogere leeftijdsklassen staan er met werkloosheidsaandelen
van rond 10% of minder veel beter voor dan hun jongere herkomstgenoten.
Ook bij de vrouwen uit de minderheden is de werkloosheid onder de jongeren hoog.
Koplopers zijn hier de Marokkaanse, Antilliaanse/Arubaanse en Zuid-Europese
vrouwen met werkloosheidsaandelen die hoger dan 30% zijn. In figuur 7.6 torent
het werkloosheidscijfer van de oudere Marokkaanse vrouwen boven alle andere uit,
maar bedacht moet worden dat dit betrekking heeft op slechts een zeer kleine groep
vrouwen. In figuur 7.2 is immers te zien dat van de oudere Marokkaanse vrouwen
krap 10% deelneemt aan de arbeidsmarkt. Voor Turkse vrouwen geldt in wat mindere mate iets soortgelijks.
Figuur 7.6 Werkloosheid naar geslacht, leeftijd en herkomst, 1998 (1996/'97) (in procenten van de beroepsbevolking)
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Werkloosheid naar opleidingsniveau
De relatief hoge werkloosheid onder minderheden wordt vaak toegeschreven aan
hun lagere opleidingsniveau. Op een arbeidsmarkt waar steeds hogere opleidingseisen worden gesteld, zouden vooral lager opgeleiden aan het kortste eind trekken
in de zoektocht naar een baan.
In figuur 7.7 is de werkloosheid voor de verschillende herkomstgroeperingen weergegeven naar opleidingsniveau. Daaruit blijkt duidelijk dat op elk opleidingsniveau
de werkloosheid onder de minderheden groter is dan onder autochtonen. Bij de
Turken en Marokkanen is het aandeel werklozen steeds het grootst, Surinamers en
Antillianen/Arubanen nemen een tussenpositie in. Opvallend is het grote verschil
in werkloosheid onder de mannen op het laagste opleidingsniveau. Turkse en
Marokkaanse mannen in deze categorie zijn maar liefst 4,5 keer vaker werkloos,
Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse mannen zijn vier keer vaker werkloos dan
autochtone mannen.
De figuur laat ook zien dat het opleidingsniveau er wel enigszins toe doet; de
werkloosheid is in alle groeperingen lager naarmate het opleidingsniveau hoger is
(al is bij de mannen geen verschil in werkloosheidsaandelen te constateren tussen
de vbo/mavo-opgeleiden en hoger opgeleiden).
Figuur 7.7 Werkloosheid, naar opleidingsniveau, herkomst en geslacht, 1998 (in procenten van de beroepsbevolking)
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De resultaten van een onderzoek naar de baanzoekduren van schoolverlaters, afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking, wijzen enigszins in dezelfde richting.
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse schoolverlaters met
een opleiding op bao-, mavo- of vbo-niveau deden er in 1997 tweemaal zo lang
over om een baan te vinden als autochtonen met een vergelijkbare opleiding. Op
mbo/havo/vwo-niveau bedroeg dit verschil anderhalf keer. Op het hoogste oplei
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dingsniveau (hbo/wo) was er echter geen verschil: allochtone en autochtone schoolverlaters hadden evenveel tijd nodig om een baan te vinden (Reemers 1998).
De hier besproken verschillen per opleidingsniveau in werkloosheidspercentage
voor de totale groeperingen en in baanzoekduren van schoolverlaters maken duidelijk dat het lagere opleidingsniveau van minderheden lang geen afdoende verklaring vormt voor hun hogere werkloosheid. Op mogelijke andere verklaringen zal
later nog worden ingegaan.
De verschillen in opleidingsniveau tussen minderheden en autochtonen zullen ook
in de toekomst leiden tot een ongunstiger arbeidsmarktpositie van de minderheden.
Voor de nabije toekomst (de periode tot 2002) wordt in een rapport van het
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht dat de kansen
op een baan voor allochtone schoolverlaters minder goed zijn dan voor autochtone
schoolverlaters. Dit komt doordat allochtonen relatief vaak vbo-opleidingen volgen
die doorgaans een matig of slecht arbeidsmarktperspectief kennen. Opmerkelijk is
dat de allochtone meisjes een beter vooruitzicht hebben dan de allochtone jongens.
Dit komt doordat zij vaker opleidingen volgen die minder conjunctuurgevoelig zijn
dan opleidingen die jongens volgen (bijvoorbeeld vbo-verzorging) (Vlasblom et al.
1997).
Ook heeft het ROA de arbeidsmarktperspectieven van de minderheden in 2007
berekend (Borghans et al. 1998) op basis van drie toekomstscenario's van het
Centraal Planbureau. In elk van de drie scenario's zijn de arbeidsmarktperspectieven van de minderheden ongunstiger dan de perspectieven van de totale bevolking.
Werkloosheid naar migratiehistorie en sociale integratie
Net zoals bij de deelname aan de arbeidsmarkt is gebeurd, is ook de werkloosheid
geanalyseerd in samenhang met de migratiehistorie en de mate van sociale integratie. De basisgegevens staan in tabel 7.4. Het beeld is divers. Zoals kon worden
verwacht, is de werkloosheid relatief hoog onder Turken van de eerste generatie die
vóór 1981 zijn gekomen. Eerder in dit hoofdstuk is al gewezen op de desastreuze
effecten die de crisis van begin jaren tachtig en de daaropvolgende herstructurering
van de economie hebben gehad voor de arbeidsmarktpositie van deze groep. Ook de
Marokkanen van de eerste generatie hebben hiermee te maken gehad en het is dan
ook opmerkelijk, maar tevens verontrustend, dat bij hen niet de leden van de eerste
generatie de hoogste werkloosheid kennen, maar die van de tweede generatie en de
gezinsvormers.
Bij de Surinamers is eveneens de tweede generatie het vaakst werkloos, maar zijn
gezinsvormers het minst werkloos. Opvallend is tenslotte het relatief grote aandeel
werklozen onder de Antillianen/Arubanen van de eerste generatie die na 1980 is
gekomen. Zoals eerder vermeld, is het opleidingsniveau van deze categorie lager en
de beheersing van het Nederlands minder goed dan van de andere categorieën
Antillianen/Arubanen. Kortom, factoren die als ongunstig beschouwd kunnen
worden voor het krijgen van een baan.
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Tabel 7.4 Werkloosheid naar migratietype en herkomst, 1998 (in procenten van de beroepsbevolking)
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen/Arubanen

1e gen. vóór 1981
27
23
11
8

1e gen. vanaf 1981 gezinsvormers tussengeneratie
22
20
17
21
26
19
14
8
12
21
11
13

2e generatie
21
29
16
13

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98)

Over de mogelijke samenhang tussen werkloosheid en de mate van sociale integratie van personen uit de minderheden is in dit hoofdstuk in speculatieve zin al het
een en ander gezegd. Uit tabel 7.5 blijkt echter dat er onder Turken en Marokkanen
geen sprake is van een duidelijk verband tussen de mate van sociale integratie en
werkloosheid; statistisch gezien (chi-kwadraattoets) ontbreekt dan ook een significante samenhang. Het mag dan ook opmerkelijk worden genoemd dat dit verband
er bij de Surinamers en Antillianen/Arubanen wél is. In de tabel is dit goed zichtbaar; de werkloosheid onder de (zeer) geïntegreerden is aanzienlijk lager dan onder
de enigszins geïntegreerden.
Wellicht spelen bij de werkloosheid van Turken en Marokkanen andere factoren,
zoals opleidingsniveau, een veel sterkere rol dan de mate van integratie.
Uit eerdere onderzoeken (Merens en Veenman 1992; Dagevos en Veenman 1996)
blijkt echter ook voor Turken en Marokkanen een samenhang te bestaan tussen
werkloosheid en oriëntatie op de eigen groepering, een variabele die sterke gelijkenis vertoont met de hier gebruikte maat voor sociale integratie.

Tabel 7.5 Werkloosheid naar mate van sociale integratie en herkomst, 1998 (in procenten van de beroepsbevolking)

Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen/Arubanen
# minder dan 20 respondenten

geheel niet
geïntegreerd
21
#
-

niet
geïntegreerd
24
23
#
#

enigszins
geïntegreerd
18
24
17
26

geïntegreerd
19
22
12
15

zeer geïntegreerd
#
#
10
10

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98).

Teneinde zicht te krijgen op het gezamenlijke effect van kenmerken als opleiding,
migratiegeschiedenis en mate van sociale integratie is een multivariate analyse
uitgevoerd. De procedure is dezelfde als bij de analyse van de kans op deelname
aan de arbeidsmarkt. Hier gaat het om effecten van de verklarende variabelen op
kansverhouding voor werkloosheid van minderheidsgroeperingen ten opzichte van
de autochtone bevolking. Tabel 7.6 geeft de effecten.
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Tabel 7.6 Effecten van herkomst en andere kenmerken op de kans op werkloosheid, 1998 (odds ratio's)
allen
herkomst (NL = ref.cat.)
Turkije
Marokko
Suriname
Ned. Antillen

3,84
3,67
2,13
2,16

minderheden (Turken = ref.cat.)

4,12
3,93
2,15
2,20

2,98
2,74
1,86
1,97

geslacht (mannen = ref.cat.)
vrouwen

1,16

leeftijd (40-64 jr = ref.cat.)
15-24 jr
25-39 jr

0,93
0,81

opleidingsniveau

0,90
0,46
0,52

0,86
0,51
0,61

0,84
0,48
0,59

1,21

1,22

1,24

1,00
0,91

0,90
0,85

1,28
1,06

0,85

0,86

0,87

migratietype (1e gen. <1981 = ref.cat.)
1e gen. > 1980
gezinsvormers
nakomelingen tussengen.
nakomelingen 2e gen.

0,55
0,70
0,67
%0,76

sociale integratie
-2 log likelihood
4110,4
gecursiveerde effecten zijn niet-significant

1,03
4102,9

4039,8

3126,2

3073,6

3065,3

Bron: ISEO/SCP (SPVA '98)

Ook in deze analyses gaat het weer in de eerste plaats om de vraag wat er gebeurt
met de herkomsteffecten na toevoeging van de andere variabelen aan het analysemodel. Controle voor leeftijd en geslacht maakt de werkloosheidsverschillen
tussen de minderheidsgroeperingen en de autochtone bevolking nog wat groter.
Opleiding verklaart vervolgens vooral bij de Turken en Marokkanen een aanzienlijk deel van het verschil in werkloosheidsrisico in vergelijking met de autochtone
bevolking. Rond 30% van het verschil kan hieraan worden toegeschreven.
Voor de verklaring van verschillen in werkloosheidsrisico tussen de minderheidsgroeperingen onderling is het opleidingsniveau echter niet van belang. De migratiegeschiedenis en de mate van integratie doen er overigens ook niet toe. Wel blijkt
dat de werkloosheidskans van personen uit de eerste generatie die later dan 1981
zijn gekomen kleiner is dan die van de eerste generatie van vóór 1981.
De resultaten van de analyse lijken in tegenspraak met de bevindingen in de tabellen 7.4 en 7.5 die op sommige punten wel samenhang tussen werkloosheid en migratiehistorie en sociale integratie te zien geven. Dat komt doordat er in de regressieanalyse geen interacties zijn opgenomen. Neemt men die wel op, dan zijn de
hoofdeffecten weer moeilijker te interpreteren.
Uit het gegeven dat de sociale integratie van personen wel een rol speelt bij hun
deelname aan de arbeidsmarkt maar niet bij de werkloosheidskans, kan worden
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afgeleid dat er wellicht sprake is van een soort drempeleffect. Alleen personen die
in zekere mate zijn geïntegreerd nemen blijkbaar deel aan de arbeidsmarkt. Onder
deze arbeidsmarktdeelnemers is de mate van integratie vervolgens niet meer van
belang voor het werkloosheidsrisico. Dan geven andere factoren, zoals opleiding,
daarin blijkbaar de doorslag.
In de vorenstaande analyse konden de verschillen in werkloosheidsrisico slechts
voor een deel door de opgenomen factoren worden verklaard. Deze uitkomst roept
de vraag op of en in hoeverre discriminatie of achterstelling bij het aantrekken of
ontslaan van personeel daarbij een rol speelt. Welk deel van de werkloosheid onder
de minderheden moet worden toegeschreven aan discriminatie valt niet te becijferen. Dat betekent niet dat uitspraken over discriminatie en vooroordelen bij arbeidsorganisaties over personen uit de minderheden geheel en al berusten op speculatie
of op toevallige incidenten. Zo heeft Van Beek (1993) in gedegen onderzoek aannemelijk gemaakt dat personeelsfunctionarissen, wanneer zij een keuze kunnen
maken uit sollicitanten met overeenkomstige arbeidsrelevante kenmerken, een
voorkeur hebben voor autochtone sollicitanten. Het onderzoek beperkte zich overigens tot functies op een laag functieniveau. Veenman (1995b) laat zien dat personeelsfunctionarissen gegeneraliseerde beelden hebben van de arbeidsprestaties van
personen uit onderscheiden herkomstgroeperingen ten aanzien van aspecten als
motivatie, representativiteit, stiptheid, betrouwbaarheid en verzuim. Marokkanen
en Surinamers worden op de meeste van de onderzochte aspecten negatiever beoordeeld dan de gemiddelde autochtone werknemer. Spanjaarden, Molukkers en exJoegoslaven worden positiever beoordeeld.
Beelden, oordelen en voorkeuren zijn nog geen gedragingen. De genoemde onderzoeken tonen dan ook niet aan dat personeelsfunctionarissen in een keuzesituatie
ook daadwerkelijk de voorkeur geven aan autochtone sollicitanten boven sollicitanten uit de minderheden. Dat ook dit in aanzienlijke mate voorkomt, moet echter
na uitvoerig onderzoek van Bovenkerk et al (1995) wel als vaststaand worden geaccepteerd. In het onderzoek is gewerkt met een methode die wordt getypeerd als
de 'situatietest'. Het komt erop neer dat paren van onderzoekspersonen met een set
ingestudeerde kenmerken reageren op echte personeelsadvertenties. Binnen de
paren komen de kenmerken exact overeen, op één na: de personen verschillen in
herkomst; de een is autochtoon, de ander is allochtoon. Wanneer de allochtone
onderzoekspersoon in een bepaald stadium van de sollicitatie wordt afgewezen en
de autochtoon niet, dan wordt dit beschouwd als een geval van discriminatie.
De mate van discriminatie wordt als volgt bepaald. Paren waarvan in hetzelfde
stadium beide sollicitanten worden afgewezen worden buiten beschouwing gelaten.
Vervolgens wordt het aantal gevallen waarin de allochtone onderzoekspersoon
wordt afgewezen en de autochtone niet verminderd met het aantal situaties waarin
het omgekeerde het geval is. Het verschil wordt uitgedrukt als percentage van het
totaal aantal gevallen van ongelijke behandeling. Dit wordt het nettodiscriminatiepercentage genoemd.
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De methode is eerder gebruikt in een reeks kleinschalige onderzoeken waarop op
methodologische gronden het één en ander viel af te dingen. Het onderzoek dat in
1995 is gepubliceerd, overtreft echter de voorgangers in schaal en in methodische
nauwgezetheid. In het onderzoek is discriminatie onderzocht onder verschillende
condities. De condities bestaan uit combinaties van: de herkomst van de onderzoekspersonen (Marokkaans, Surinaams vs autochtoon), geslacht, het niveau van
de functie (half geschoold vs hooggeschoold) en de testmethode (de gehele sollicitatieprocedure vs alleen sollicitatiebrieven). In het merendeel van de condities zijn
gegevens verkregen over meer dan 100 paren. Op het lagere functieniveau werden
in alle gevallen nettodiscriminatiepercentages variërend van 35%-40% gevonden.
De percentages zijn voor de mannen ruim twee keer zo hoog als op basis van toeval
is te verwachten. Ook bij de vrouwen liggen de percentages ruim boven het toevalsniveau. Tussen Surinamers en Marokkanen zijn de verschillen gering en ook geslacht is nauwelijks van invloed.
Op het hogere functieniveau zijn de discriminatiepercentages veel lager, met een
maximum van 19% voor de Surinaamse mannen. Dat is minder dan 5 procentpunten boven het toevalsniveau. Bij Surinaamse vrouwen werd op het hogere functieniveau geen discriminatie vastgesteld.
Bovenkerk c.s. trekken op basis van hun bevindingen de conclusie dat de ongunstige arbeidsmarktpositie van de minderheden niet alleen is te wijten aan hun lage
opleidingsniveau en hun geringe beheersing van de Nederlandse taal, maar dat
deze voor een substantieel deel mede wordt veroorzaakt door discriminerend gedrag in arbeidsorganisaties bij het aantrekken van personeel (Bovenkerk et al 1995:
54). Gezien hun onderzoeksresultaten valt hier, in ieder geval ten aanzien van de
lagere functieniveaus, weinig op af te dingen.
Naast de hoofdbevindingen ten aanzien van achterstelling op lagere functieniveaus
levert de studie nog enkele nevenresultaten op die in het kader van deze rapportage
vermeldenswaardig zijn. In de eerste plaats blijkt discriminatie niet voor te komen
bij arbeidsorganisaties die in de advertentie vermelden dat zij een beleid van positieve actie voor minderheden voeren. In de tweede plaats zijn er aanwijzingen dat
de mate van discriminatie varieert met de vraag-aanbodverhoudingen. De hoogste
discriminatiepercentages werden gevonden in situaties waarin het aantal sollicitanten het hoogst was.
De laatste bevinding is een ondersteuning voor de opvatting dat de discriminatie
van minderheden in sollicitatiesituaties een vorm van 'statistische' discriminatie is.
Bij statistische discriminatie van minderheden wordt gebruikgemaakt van het feit
dat sollicitanten uit de minderheden gemiddeld genomen een minder gunstig kwalificatieprofiel hebben dan sollicitanten die niet tot de minderheden behoren. Men
past het 'statistisch' gemiddelde toe op alle sollicitanten uit de minderheden en gaat
niet meer na of een individuele sollicitant een van het gemiddelde afwijkend profiel
heeft.
Als het aanbod groot genoeg is, kan een dergelijke aanpak economisch beschouwd
efficiënt zijn. Bij een geringer aanbod is het gevaar echter groot dat men zo geschikte kandidaten ten onrechte afwijst en de voorkeur geeft aan minder geschikte
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kandidaten die niet tot de minderheden gerekend worden. Op den duur kan dit
concurrentienadeel met zich meebrengen ten opzichte van arbeidsorganisaties die
ook bij minderheden nauwkeurig nagaan hoe het met hun kwalificaties is gesteld.
Werkloosheidsduur
Voor de bepaling van de arbeidsmarktpositie van de minderheden is niet alleen de
hoogte van de werkloosheid van belang, ook de duur van de werkloosheid doet ertoe. Kortdurige werkloosheid is te beschouwen als een normaal kenmerk van een
goed functionerende arbeidsmarkt. Als veel mensen uit een bepaalde bevolkingsgroepering echter langdurig werkloos zijn, is er een probleem. Overigens kan ook
de arbeidsmarktpositie van personen die te maken hebben met perioden van kortdurige werkloosheid die elkaar snel opvolgen, problematisch worden genoemd.
Gegevens hierover ontbreken echter. Figuur 7.8 laat zien dat de vier grootste minderheidsgroeperingen in ieder geval wel in onevenredige mate te maken hebben
met langdurige werkloosheid. Van de werkloze Turkse en Marokkaanse mannen en
ook van de werkloze Turkse en Surinaamse vrouwen is rond tweederde langer dan
twee jaar werkloos. Bij de Surinaamse mannen en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen
is het aandeel langdurig werklozen iets lager, maar met 60% nog altijd zeer hoog.
Van de Zuid-Europeanen en van personen uit niet-geïndustrialiseerde landen is een
veel kleiner deel langdurig werkloos. De langdurige werkloosheid in deze groeperingen is vergelijkbaar met die van de autochtone bevolking. Daarbij moet echter
wel worden bedacht dat het merendeel als vluchteling of asielzoeker naar ons land
is gekomen en derhalve pas betrekkelijk kort deelneemt aan de arbeidsmarkt.
Vergelijking met 1994 leert dat het aandeel langdurig werklozen onder Surinamers
en, in mindere mate, bij Turken en Antillianen/Arubanen is toegenomen. Bij
Marokkanen is dit aandeel iets afgenomen. Wat betreft Surinamers is sprake van
een kentering in de positieve ontwikkeling. Van 1988 tot 1994 was het aandeel
langdurig werklozen onder hen juist flink gedaald (Tesser et al. 1996: 84). De daling van het werkloosheidspercentage onder de minderheden in de afgelopen jaren
is dus vooral een daling van het aandeel kortdurig werklozen geweest, waardoor het
percentage langdurig werklozen is gestegen.
Een toename van het aandeel langdurig werklozen hoeft overigens niet te betekenen dat de kansen voor langdurig werklozen zijn afgenomen. Wanneer de instroom
in de langdurige werkloosheid relatief groot is, kan dit bij een verbeterde uitstroom
toch leiden tot een vergroting van het aandeel langdurig werklozen.
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Figuur 7.8 Langdurige werkloosheid (> 2 jaar), naar etnische herkomst en geslacht, 1996/'97 en 1998 (in procenten
van werklozen)
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In een studie naar de achtergronden van langdurige werkloosheid onder minderheden stelt Veen man (1998) vast dat de 'harde kern' van de langdurig werklozen
bestaat uit Turkse en Marokkaanse mannen van de eerste generatie en degenen die
in de industrie hebben gewerkt, categorieën die elkaar grotendeels overlappen.
Personen in deze categorieën worden in de desbetreffende studie gekenschetst als
zeer laagopgeleid, met een geringe beheersing van het Nederlands, die een geïsoleerd bestaan leiden in wijken met hoge concentraties minderheden (Veenman
1998: 55). Veenman komt tot de conclusie dat de arbeidskansen van deze groep
nihil zijn en hij betitelt ze dan ook als de 'kanslozen'.
Ook uit de SPVA'98 blijkt dat langdurig werklozen een significant lagere mate van
integratie kennen dan de kortdurig werklozen.
7.4 Netto-arbeidsparticipatie
Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt nog ingegaan op de nettoparticipatie. De
nettoparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking van 15 - 65 jaar gedurende
12 uur of meer per week werkt. Figuur 7.9 geeft deze aandelen weer voor mannen
en vrouwen in de verschillende groeperingen. Na alle reeds besproken cijfers biedt
deze figuur weinig verrassingen meer. Van de mannen uit de minderheidsgroeperingen met de ongunstigste arbeidsmarktpositie - de Turken, Marokkanen, ZuidEuropeanen en personen uit de niet-geïndustrialiseerde landen -, werkt hooguit de
helft. Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mannen nemen met een aandeel werkenden van ruim 60% een tussenpositie in tussen de overige minderheidsgroeperingen enerzijds en autochtone, West-Europese en Amerikaanse mannen anderzijds.
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Van de vrouwen werkt over het geheel genomen een veel kleiner deel dan van de
mannen. Bij de minderheden is het aandeel werkende vrouwen vooral onder de
Turken en Marokkanen gering. Van de Surinaamse vrouwen werkt daarentegen
een iets groter deel dan van de autochtone vrouwen. Antilliaanse/Arubaanse vrouwen werken wat minder vaak dan autochtone vrouwen.
Als gevolg van de vermindering van de werkloosheid sinds 1994 en de toegenomen
deelname aan de arbeidsmarkt waarover in de voorgaande paragrafen is gerapporteerd, is vanzelfsprekend ook de netto-arbeidsparticipatie sinds 1994 bij de vier
grootste minderheidsgroeperingen aanzienlijk toegenomen.
Daarentegen is er sprake van een daling van de nettoparticipatie van Zuid-Europese
mannen.
Figuur 7.9 Netto-arbeidsparticipatie naar geslacht en etnische herkomst, 1994 (1993/'94) en 1998 (1996/'97) (in
procenten van de bevolking van 15-64 jaar)
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Naar leeftijd vertoont de nettoparticipatie (figuur 7.10) een patroon dat vergelijkbaar is met de brutoparticipatie naar leeftijd (figuur 7.2), al ligt het niveau van de
nettoparticipatie uiteraard lager dan van de brutoparticipatie.
In vrijwel alle gevallen werkt van de minderheden een kleiner deel dan van de
autochtone bevolking. De bijzonder ongunstige arbeidsmarktpositie van de asielzoekers en vluchtelingen komt nog eens tot uiting in hun zeer lage deelnamecijfer
in vrijwel alle leeftijdsklassen.
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Figuur 7.10 Netto-arbeidsparticipatie, naar leeftijd, geslacht en herkomst, 1998 (1996/'97) (in procenten van de
bevolking)
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7.5 Conclusies
De analyse van de arbeidsmarktpositie van de minderheden in dit hoofdstuk levert
een veelheid van resultaten op die niet goed in één algemeen beeld zijn te vangen.
Naast positieve bevindingen zijn er ook negatieve. Positief is dat er op vrijwel alle
indicatoren sprake is van een gunstige ontwikkeling in de loop van de tijd.
Aangezien deze zich ook bij de autochtone bevolking voordoet moet de belangrijkste oorzaak ervan worden gezocht in gunstige economische ontwikkelingen.
Naast de positieve bevindingen zijn er echter ook negatieve resultaten. In de eerste
plaats is er de verontrustend hoge werkloosheid onder de jongeren uit de meeste
minderheidsgroeperingen. In de tweede plaats moet de toename van de aandelen
langdurig werklozen onder Turken, Surinamers en Antillianen/Arubanen worden
genoemd. In de derde plaats is er de ongunstige arbeidsmarktpositie van personen
uit landen waar veel vluchtelingen en asielzoekers vandaan komen, al lijkt dit vooral te gelden voor degenen die nog maar kort in Nederland verblijven. Dit gegeven
maakt de asielmigratie nog problematischer dan deze op andere gronden hoe dan
ook al is.
Bij de verklaring van de arbeidsmarktpositie blijkt het behaalde opleidingsniveau
steeds weer een grote rol te spelen. In hoofdstuk 5 is gebleken dat jongeren uit de
minderheden gemeten naar objectieve prestaties in het Nederlandse onderwijs lang
niet het niveau halen van autochtone jongeren. Het is aannemelijk dat dit een rol
speelt in de verklaring van de zeer hoge werkloosheid onder jongeren uit de minderheden. Het benadrukt de noodzaak de achterblijvende prestaties van deze jongeren serieus te nemen en niet alleen te letten op formele afsluitingscertificaten van
opleidingen.
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8 POSITIE VAN WERKENDEN

8.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat de deelname van de meeste groepen minderheden aan de arbeidsmarkt lager is dan die van autochtonen. Ook is gebleken
dat de werkloosheid van minderheden, ondanks de gunstige ontwikkeling van de
afgelopen jaren, nog steeds beduidend hoger is dan die van de autochtone beroepsbevolking. De daaropvolgende vanzelfsprekende vraag is dan hoe de positie van de
werkenden onder de minderheden is. Bestaan ook op dit terrein vergelijkbare verschillen tussen minderheden en autochtonen als in hoofdstuk 7? Wat zijn in dit opzicht de belangrijkste ontwikkelingen?
Allereerst zal in paragraaf 8.2 een beschrijving worden gegeven van de positie van
de werkenden aan de hand van een aantal kenmerken: sector, beroep en functieniveau. Vervolgens komt de aansluiting tussen opleiding en werk aan bod. Daarna
zal in paragraaf 8.3 worden geprobeerd een verklaring te geven van de verschillen
in functieniveau. Gezien het toenemend belang van het zelfstandig-ondernemerschap voor minderheden zal hieraan een afzonderlijke paragraaf (8.4) worden gewijd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (8.5).
8.2 Kenmerken van de werkenden: beschrijving
Bedrijfstak
Figuur 8.1 toont de verdeling van de werkenden over een aantal belangrijke bedrijfstakken. De verdeling van de werkende mannen laat zien dat Turkse en ZuidEuropese mannen relatief vaak in de industriële sector werkzaam zijn. Ook het
aandeel mannen uit niet-geïndustrialiseerde landen dat in deze sector werkt, is niet
gering.
Doordat de eerste generatie Turkse en Marokkaanse mannen in de jaren zestig en
zeventig specifiek voor werk in industriële bedrijven werden geworven, waren zij
als vanouds sterk geconcentreerd in deze bedrijfstak. In de Rapportage minderheden 1993 en Rapportage minderheden 1996 werd tevens vastgesteld dat de oververtegenwoordiging van Turkse en Marokkaanse mannen in de industrie gaandeweg minder sterk is geworden. Vergelijking met SPVA'94 (niet in de figuur) leert
dat de oververtegenwoordiging van Turkse mannen in de industrie de afgelopen
jaren iets is afgenomen en het aandeel van de Marokkaanse mannen ten opzichte
van autochtone mannen nauwelijks is veranderd (ook in 1994 was er nog slechts
sprake van lichte oververtegenwoordiging). De afname van de concentratie van
Turkse en Marokkaanse mannen in de industrie sinds de jaren zeventig is veel
sterker dan het dalende aandeel van de industrie in de Nederlandse werkgelegenheid (SCR 1998: 362-363; Tesser 1993: 67-68). Er is dus sprake van een verschuiving van werkende Turkse en Marokkaanse mannen naar andere sectoren.
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Uitsplitsing van de gegevens naar leeftijd laat zien dat in de oudste leeftijdsgroep
(40-64 jaar) de oververtegenwoordiging van Turkse en Marokkaanse mannen in de
industrie het sterkst is, en veel minder in de jongere leeftijdsgroepen. De veranderingen in de verdeling over bedrijfstakken kunnen dus als een generatie-effect worden beschouwd. Jonge mannen kiezen vaker voor ander werk, relatief vaak in de
reparatie/handel/horeca, dan oudere mannen. Toch werken zij nog steeds vaker in
de industrie dan jongere autochtone mannen.
Wat betreft de relatief hoge aandelen van mannen uit Zuid-Europa en, in mindere
mate, uit niet-geïndustrialiseerde landen kan worden opgemerkt dat het, zoals in
hoofdstuk 7 vermeld, waarschijnlijk vooral gaat om Bosnische en andere vluchtelingen, die nog maar kort in Nederland wonen. Een deel van deze vluchtelingen,
die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen of die (in het geval het hoogopgeleiden betreft) problemen hebben met de erkenning van hun buitenlandse diploma's, kiest ervoor om zo snel mogelijk aan het werk te komen, ook al is dit werk
onder hun niveau (Brink 1996: 23-24). Voor hen is het waarschijnlijk gemakkelijk
om in de industrie aan werk te komen, omdat werk op laag functieniveau in deze
bedrijfstak doorgaans weinig eisen aan de kwalificaties van werknemers stelt.
Figuur 8.1 Werkenden naar bedrijfstak, naar land van herkomst en geslacht, 1996/'97 en 1998 (in procenten)
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De verdeling van de Antilliaanse/Arubaanse mannen over de verschillende sectoren
benadert sterk die van de autochtone mannen, net als in de Rapportage minderheden 1996 werd vastgesteld. Ook de verdeling van de Surinaamse mannen wijkt niet
veel af van die van de autochtone mannen, met dit verschil dat zij wat vaker in de
financiële en zakelijke dienstverlening en bij de overheid werkzaam zijn. De mannen uit de andere groeperingen zijn in deze sectoren juist ondervertegenwoordigd.
Bij de verdeling van de werkende vrouwen over de verschillende bedrijfstakken is
het relatief grote aandeel Turkse vrouwen in de industrie opvallend. Een verklaring
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hiervoor is dat veel Turkse vrouwen niet alleen voor gezinshereniging naar Nederland kwamen, maar ook om het gezinsinkomen aan te vullen. Via hun echtgenoten
was het het gemakkelijkste om aan een baan in de industrie te komen, zeker omdat
ook Turkse mannen relatief vaak werk in de industrie hadden (en hebben) (Bouw
en Nelissen 1986; Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 226). Vergeleken met begin jaren negentig is, net als bij de mannen, sprake van een flinke daling van het
aandeel Turkse vrouwen in de industrie: in 1991 was dit nog 36% (Tesser 1993:
68), in 1994 30%. Er heeft zich bij deze groep een verschuiving voorgedaan van de
industrie naar dienstverlenende sectoren; met name in de financiële en zakelijke
dienstverlening is hun aandeel flink toegenomen. Bij de Marokkaanse vrouwen
heeft zich, zij het minder uitgesproken, een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan.
Hun lichte oververtegenwoordiging in de industrie is verdwenen ten gunste van
werk in de dienstverlening. Naast de financiële en zakelijke dienstverlening vormt
de sector reparatie/handel/horeca een belangrijke werkgever voor Marokkaanse
vrouwen. Net als bij de mannen worden deze veranderingen vooral gedragen door
de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen; zij werken veel vaker dan hun oudere
herkomstgenotes in de dienstverlening.
Verder laat figuur 8.1 nog zien dat Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen
zijn oververtegenwoordigd in de sector overheid, gezondheidszorg en welzijn. Ook
blijkt uit de SPVA'98 dat Surinaamse vrouwen relatief vaak in het onderwijs werkzaam zijn (niet in figuur). Dit heeft te maken met het feit dat in de jaren zestig op
de Nederlandse Antillen en Suriname verpleegkundigen en onderwijzeressen zijn
geworven (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 209). Uitsplitsing van de SPVAgegevens naar leeftijd bevestigt dit beeld. De concentratie van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen in overheid en zorg doet zich vooral voor in de oudste
leeftijdsgroep (40-64 jaar). Jonge Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen
(15-24 jaar) vinden vooral werk in de sectoren reparatie/handel/horeca en financiële en zakelijke dienstverlening, terwijl de middelste leeftijdsgroep in de laatste
sector relatief vaak werkzaam is.
De verdeling van vrouwen uit niet-geïndustrialiseerde landen en Zuid-Europa over
de bedrijfstakken benadert het meest die van de autochtone vrouwen; de eersten
werken iets vaker in de financiële en zakelijke dienstverlening en iets minder vaak
bij de overheid.
Beroepen
Een andere methode om de werkenden in te delen is die naar soort beroep, vergelijkbaar met opleidingsrichting. Voor een deel overlapt deze indeling die in sectoren, bijvoorbeeld waar het gaat om agrarische en (para)medische beroepen. Voor
een ander deel echter zijn veel beroepen niet aan een bepaalde sector gebonden. Zo
zijn technische beroepen niet alleen in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de
transportsector en de gezondheidszorg te vinden. In het algemeen zijn het soort
werk dat werknemers verrichten en de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn, steeds
minder sterk aan elkaar gekoppeld (SCP 1998: 363-364).
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Tabel 8.1 Soort uitgeoefend beroep, naar geslacht en etnische herkomst, 1998 (in procenten)
technisch
mannen
Turkije
Marokko
Suriname
Ned.Antillen
Z-Europa
niet-geïnd.landen
Nederland

econ/admin/comm (para)medisch

35
28
35
34
44
29
32

vrouwen
Turkije
12
Marokko
7
Suriname
3
Ned.Antillen
5
Z-Europa
#
niet-geïnd.landen
#
Nederland
4
Bron: CBS (EBB'96/'97); ISEO/SCP (SPVA'98)

verzorgend

algemeen

overig

10
9
25
20
18
20
27

#
#
2
3
#
#
3

4
6
3
5
10
12
3

28
34
14
13
13
20
8

24
24
21
25
13
17
28

22
25
36
32
34
31
39

#
#
12
14
#
10
13

10
17
15
17
17
17
14

38
36
18
14
26
23
11

16
11
17
19
11
16
20

Tabel 8.1 laat zien dat mannen in de meeste groeperingen het vaakst werkzaam
zijn in technische beroepen. Zuid-Europese mannen springen er in dit opzicht uit
met een aandeel van 44%. Vermoedelijk gaat het daarbij vooral om vluchtelingen
uit voormalig Joegoslavië. Brink (1996) constateert dat technisch opgeleide mannen uit dat land gemakkelijker aan werk komen dan de meeste andere vluchtelingen in haar onderzoek, mede doordat Nederlandse werkgevers hun technische
diploma's erkennen. Daarnaast is nog een niet onaanzienlijk deel van de autochtone
en Surinaamse mannen werkzaam in economische/administratieve beroepen. De
oververtegenwoordiging van Turkse en Marokkaanse mannen (en vrouwen) in de
algemene beroepen kan deels in verband worden gebracht met het feit dat in deze
categorie alle ongeschoolde industriële beroepen zijn ondergebracht (naast een
reeks ongeschoolde ambachtelijke beroepen, deels buiten de industrie). Verder kan
worden gewezen op een relatief groot aandeel algemeen opgeleiden onder Turkse
en Marokkaanse mannen (zie § 3.4).
Vrouwen uit de verschillende groeperingen, uitgezonderd Turkse en Marokkaanse
vrouwen, werken het vaakst in economische/administratieve/commerciële beroepen. Van iets minder belang zijn voorts voor de vrouwen de verzorgende en de eerdergenoemde algemene beroepen. Opvallend is verder in tabel 8.1 dat Turkse
vrouwen veel vaker dan de andere vrouwen werkzaam zijn in een technisch beroep.
Vergelijking met gegevens uit de SPVA'94 (niet in tabel) leert dat er ten opzichte
van 1994 weinig is veranderd in de verdeling van de mannen over de soorten beroepen; de aandelen algemene beroepen zijn bij de minderheden enkele procentpunten gedaald, vooral ten gunste van de aandelen technische en economische beroepen. Daarentegen zijn er bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen aanzienlijke
verschuivingen opgetreden in de verdeling over de soorten beroepen. Gezien de
eerder besproken verschuiving in de verdeling naar sectoren zal het geen verbazing
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wekken dat hun aandeel in de algemene beroepen fors is gedaald en hun aandeel in
de economische/administratieve beroepen en verzorgende beroepen is toegenomen.
Daarnaast is het opmerkelijk dat het aandeel Turkse vrouwen in technische beroepen is gedaald, niettemin is dit aandeel nog relatief hoog. Aangezien bij de Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtone vrouwen nauwelijks veranderingen
in de verdeling over beroepen hebben plaatsgevonden, kan geconcludeerd worden
dat Turkse en Marokkaanse vrouwen in hun beroepsrichting meer zijn gaan lijken
op de eerstgenoemden.
Functieniveau
In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat het opleidingsniveau van minderheden,
ondanks positieve ontwikkelingen hierin, nog steeds lager is dan dat van autochtonen. Dit geldt vooral voor Turken en Marokkanen. Omdat functies sterk verbonden zijn met opleidingseisen, ligt het in de lijn der verwachting dat het functieniveau van minderheden lager is dan dat van autochtonen. Het algemene beeld dat uit
figuur 8.2 oprijst is dat minderheden inderdaad op lagere functieniveaus werken
dan autochtonen. Wel zijn er in dit opzicht grote verschillen tussen de minderheden onderling.
De figuur laat zien dat Turkse en Marokkaanse mannen veel vaker op lagere functieniveaus werken dan autochtonen; rond drie kwart van hen werkt in elementaire
en lagere functies. Bij de Antilliaanse/Arubaanse mannen vertoont de verdeling
naar functieniveaus veel gelijkenis met die van de autochtone mannen, zoals ook in
de Rapportage minderheden 1993 en Rapportage minderheden 1996 is vastgesteld.
Surinaamse en Zuid-Europese mannen staan er iets ongunstiger voor, maar wijken
niet heel veel af van het functieniveau van autochtone mannen. Opvallend is de
verdeling naar functieniveau van mannen uit niet-geïndustrialiseerde landen; het
aandeel met lagere functies is relatief groot, maar ook het aandeel op hogere functies is niet gering. Gezien het relatief hoge opleidingsniveau van vluchtelingen
(figuur 3.1) doet deze constatering op het eerste gezicht wellicht merkwaardig aan.
Wellicht moet de verklaring hiervoor worden gezocht in verschillen in verblijfsduur en inburgering. Vluchtelingen die hier al langer wonen, hebben waarschijnlijk
wel werk op hun niveau gevonden. Zoals vermeld, kunnen vluchtelingen die hier
nog kort verblijven en die direct aan het werk willen, vrijwel alleen werk op een
lager niveau vinden. Dit zou ook hun grote aandeel werkenden in de industrie kunnen verklaren.
Ook Turkse en Marokkaanse vrouwen werken erg vaak op lagere en elementaire
niveaus. De positie van Marokkaanse vrouwen is in dit opzicht iets gunstiger dan
die van Turkse vrouwen. De verdeling van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
vrouwen over de functieniveaus wijkt niet veel af van die van autochtone vrouwen:
het aandeel op elementair niveau is iets groter, dat op middelbaar niveau iets kleiner. Vrouwen uit Zuid-Europa en niet-geïndustrialiseerde landen nemen een middenpositie in wat betreft functieniveau, waarbij voor de laatsten eveneens relatief
hoge aandelen op lager én hoger functieniveau kunnen worden geconstateerd.
Omdat zich onder deze groepen veel vluchtelingen en asielgerechtigden bevinden,
kan hiervoor dezelfde verklaring als bij de mannen worden aangevoerd.
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Vergelijking met de SPVA'94 laat voor de mannen en vrouwen een verschillend
beeld zien. Opmerkelijk is dat het functieniveau van de Marokkaanse en, in iets
mindere mate, Turkse mannen is gedaald. Bij hen is een sterke toename van de
aandelen werkenden op lager niveau te constateren die vooral ten koste is gegaan
van de aandelen op middelbaar niveau. Iets soortgelijks heeft zich bij de Antilliaanse/Arubaanse mannen voorgedaan, maar doordat ook het aandeel met het hoogste
functieniveau is gestegen, is het gemiddelde functieniveau van deze groep als geheel ongeveer gelijk gebleven. Daarentegen is het niveau van de werkende Surinamers en autochtonen wel gestegen, bij de eersten wat sterker dan bij de laatsten.
Figuur 8.2 Functieniveau van werkenden, naar land van herkomst en geslacht, 1996/'97 en 1998 (in procenten)
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Richten we ons op de vrouwen, dan wordt duidelijk dat het functieniveau van de
werkende Turkse en Marokkaanse vrouwen van 1994 tot 1998 fors is gestegen. Er
is vooral een verschuiving opgetreden van elementair naar lager niveau, daarnaast
een lichte stijging van de aandelen op middelbare en hogere functieniveaus. Net als
bij hun mannelijke herkomstgenoten valt ook voor de Surinaamse en autochtone
vrouwen in deze periode een lichte stijging van hun functieniveau te constateren,
met name op de hoogste twee niveaus. Daarentegen is de ontwikkeling van het functieniveau van de Antilliaanse/Arubaanse vrouwen ongunstig te noemen. Het aandeel werkenden met lagere beroepen is toegenomen, hetgeen vooral ten koste is gegaan van het aandeel op middelbaar niveau. Deze tegengestelde ontwikkeling is te
verklaren uit de ongunstige samenstelling van de groep die recentelijk naar Nederland is gekomen. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen, is hun opleidingsniveau vrij laag. De SPVA'98 laat inderdaad zien dat deze nieuwkomers voor het
overgrote deel werkzaam zijn op elementair en lager niveau.
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Aansluiting opleiding-werk
Gezien het belang van opleidingseisen ligt het voor de hand om de hiervoor besproken verschillen in functieniveau tussen de diverse groeperingen toe te schrijven aan
verschillen in opleidingsniveau. In figuur 8.3 is de relatie tussen opleidingsniveau
en bereikt functieniveau in beeld gebracht. Voor elk gerealiseerd opleidingsniveau
is per groepering en geslacht een gemiddeld functieniveau berekend. Daarbij is
weer uitgegaan van de vijf eerdergenoemde categorieën van functieniveaus. Tevens
zijn in de analyse de Turkse en Marokkaanse groeperingen samengenomen, alsmede de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse groeperingen.
Figuur 8.3 Gemiddeld functieniveau, naar opleidingsniveau, herkomst en geslacht, 1998
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Figuur 8.3 laat duidelijk een samenhang zien tussen opleidingsniveau en functieniveau. Ook uit de hoogte van de correlatiecoëfficiënt blijkt dat: r = 0,62. Bij de
vrouwen is deze samenhang nog iets groter dan bij de mannen (r = 0,65 resp.
r = 0,60). Tegelijk blijkt ook uit de figuur dat minderheden op bijna elk opleidingsniveau werk van een gemiddeld lager niveau verrichten dan autochtonen. Alleen op
mbo/havo/vwo-niveau komen Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse vrouwen op een
iets hoger functieniveau uit dan autochtone vrouwen. In het algemeen hebben Turken en Marokkanen het minste profijt van hun opleiding, in termen van bereikt
functieniveau, en autochtonen het meeste. Surinamers en Antillianen/Arubanen
nemen in dit opzicht een middenpositie in. Ten opzichte van autochtonen werken
de minderheden dus vaker onder hun niveau.
Een niet volledige aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt is geen nieuw probleem. Evenmin is de discussie daarover van vandaag of gisteren. Of, en in hoeverre, er sprake is van overscholing van de beroepsbevolking, en daarmee samenhangend onderbenutting van kwalificaties, diploma-inflatie en verdringing van
lager door hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt, zijn de belangrijkste onderwerpen
van discussie.1 In ieder geval kan worden geconstateerd dat op alle opleidingsniveaus het gemiddelde functieniveau van werkenden in de periode 1977-1995 als
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geheel is gedaald, terwijl het gemiddelde niveau voor de totale populatie is gestegen
(Asselberghs et al. 1998; Batenburg en De Witte 1999). Hoe dergelijke ontwikkelingen voor minderheden hebben uitgepakt, is niet bekend.
Een andere invalshoek bij de analyse van opleiding en functieniveau is om binnen
de opleidingsniveaus te differentiëren. Zo maakt Herweijer (1999) per opleidingsniveau een onderscheid tussen degenen die een opleiding hebben gevolgd, vooral
gericht op de marktsector, en degenen die een opleiding hebben gevolgd, gericht op
de quartaire sector. Dit onderscheid komt grofweg neer op een indeling in algemene, technische, economische/administratieve opleidingsrichtingen enerzijds en medische, verzorgende, pedagogische, sociaal-culturele richtingen anderzijds. Uit de
analyse van Herweijer blijkt dat het gemiddelde functieniveau hoger is voor personen die een quartair gerichte opleiding hebben gevolgd dan voor personen met een
marktgerichte opleiding. Dit zou deels een verklaring kunnen vormen voor de in
figuur 8.3 weergegeven hogere functieniveaus van Surinamers/Antillianen/ Arubanen. Zij hebben immers wat vaker een opleiding gevolgd in de verpleging/ verzorging (zie § 3.4) en werken ook vaker in deze sector (zie § 8.2) dan Turken en
Marokkanen.
De SPVA'98 bevat onvoldoende respondenten om een soortgelijke analyse van
functieniveau en opleidingsniveau naar opleidingsrichting te maken. Wel is het
mogelijk om een uitsplitsing te maken naar de sector waarin respondenten werkzaam zijn. Dan blijkt dat op elk opleidingsniveau de verschillen in gemiddeld functieniveau tussen de verschillende etnische groeperingen geringer zijn in de quartaire sector dan in de marktsector. Wederom hebben Turken en Marokkanen de
laagste functieniveaus, autochtonen de hoogste niveaus en nemen Surinamers en
Antillianen/Arubanen een tussenpositie in. Bij deze conclusie moet wel worden
aangetekend dat de absolute aantallen in de analyse soms gering zijn, ook na samenvoeging van mannen en vrouwen en van Turken en Marokkanen enerzijds en
Surinamers en Antillianen/Arubanen anderzijds.
Een kanttekening van meer algemene aard is dat formele opleidingskwalificaties
niet alles zeggen over de kwaliteiten van personen c.q. werknemers. In hoofdstuk 4
is gebleken dat naar objectieve onderwijsprestaties gemeten jongeren uit de minderheden achterblijven bij autochtone jongeren, ook als sprake is van eenzelfde opleidingsniveau. Daarnaast blijken werkgevers bij aanname van personeel meer belang
te hechten aan sociaal-normatieve en sociaal-communicatieve vaardigheden dan
aan vakkennis en vaktechnische vaardigheden (Hövels et al. 1999).
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Functieniveau naar migratiehistorie en integratie

Tabel 8.2 Gemiddeld functieniveau, naar migratietype en herkomst, 1998
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen/Arubanen

1e gen. vóór 1981
1,9
1,8
2,6
2,7

1e gen. vanaf 1981
2,0
1,8
2,4
2,4

gezinsvormers
1,8
1,8
2,2
2,6

tussengeneratie
2,1
2,1
2,5
2,9

2e generatie
2,3
2,3
2,7
3,1

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Net als in voorgaande hoofdstukken wordt ook hier de samenhang met een tweetal
'etnische' variabelen besproken. Tabel 8.2 laat onmiskenbaar zien dat in alle groeperingen de tweede generatie de hoogste positie van de werkenden heeft. Zij kunnen vermoedelijk optimaal profijt halen uit het feit dat zij van het begin af aan hun
opleiding in Nederland hebben gevolgd en voltooid en de Nederlandse taal goed
machtig zijn. Gezinsvormers afkomstig uit Turkije, Marokko en Suriname, alsmede
de eerste-generatie-Marokkanen, kortom groepen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben de laagste functies. Daarnaast doet onder de werkende
Antillianen/Arubanen, zoals verwacht, de eerste generatie die na 1981 is gekomen,
het het slechtst. In het algemeen neemt de tussengeneratie in dit opzicht letterlijk
een tussenpositie in. Ook de Surinamers en Antillianen/Arubanen die vóór 1981
zijn gekomen, hebben een redelijk hoog niveau bereikt. Het gaat daarbij voor een
deel om de groep die destijds voor studie naar Nederland kwam en niet is teruggekeerd, een groep met gunstige arbeidsmarktkenmerken.

Tabel 8.3 Gemiddeld functieniveau naar integratie en herkomst, 1998
geheel niet niet geïntegreerd
geïntegreerd
Turken
1,8
1,9
Marokkanen
1,8
1,7
Surinamers
%
#
Antillianen/Arubanen
%
#
a
Gemiddelde voor Turken en Marokkanen tezamen.
# Minder dan 20 respondenten.

enigszins
geïntegreerd
2,0
2,0
2,2
2,3

geïntegreerd

zeer geïntegreerd

2,4
2,2
2,6
2,5

2,7a
2,7
3,1

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Zoals in hoofdstuk 7 een positieve samenhang tussen integratie en arbeidsmarktparticipatie werd verwacht (en deels bevestigd), is ook hier de verwachting dat integratie en het bereiken van een hoog functieniveau samengaan. Tabel 8.3 bevestigt
dit vermoeden. Voor alle groeperingen geldt: hoe sterker de mate van integratie,
des te hoger het gemiddelde functieniveau. Opvallend is dat de grootste verschillen
in functieniveau vooral zijn waar te nemen tussen de hoogste categorieën van integratie. Het is lastig de gevonden resultaten te interpreteren. Is een zeker niveau van
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integratie noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een hogere functie? Of
leidt het werken in een hoge functie ertoe dat de betrokkene beter geïntegreerd
raakt, bijvoorbeeld doordat in zo'n functie de beheersing van de Nederlandse taal
verbetert?
Onderzoek onder zogenoemde succesvolle allochtonen (Merens en Veenman 1992)
laat zien dat het verband vooral in de laatstgenoemde richting bestaat. Het volgen
van onderwijs in Nederland en het participeren op hoog niveau op de arbeidsmarkt
heeft ertoe geleid dat zij de Nederlandse normen en waarden deels hebben overgenomen en dat (mede daardoor) het negatieve oordeel van sommige respondenten
over autochtonen is verdwenen.
8.3 Functieniveau: verklaring
In het voorgaande zijn verschillende factoren afzonderlijk besproken die het lagere
functieniveau van werkenden uit de minderheden ten opzichte van autochtonen
kunnen verklaren. Zoals verwacht, speelt het opleidingsniveau daarbij een belangrijke rol. Tegelijk werd in de vorige paragraaf duidelijk dat er geen sprake is van
volledige samenhang tussen opleidings- en functieniveau. Ook verschillen in sectoren waarin minderheden en autochtonen werkzaam zijn, kunnen bijdragen aan
verschillen in functieniveau. Daarnaast zijn de migratiegeschiedenis en de mate
van integratie van belang voor verschillen in functieniveau tussen minderheden onderling.
In deze paragraaf wordt geprobeerd de verschillen in functieniveau van minderheden en autochtonen te verklaren uit een aantal factoren gezamenlijk. Daarbij wordt
gecorrigeerd voor de onderlinge invloed van deze variabelen. Bijvoorbeeld, de mate
van integratie vertoont sterke samenhang met het opleidingsniveau, waardoor alleen al de samenhang tussen functieniveau en integratie positief wordt beïnvloed.
In tabel 8.4 zijn de resultaten weergegeven van een tweetal regressieanalyses.2 In de
eerste analyse is het functieniveau geschat voor minderheden en autochtonen op basis van een model met een aantal algemene factoren (geslacht, leeftijd en etnische
herkomst) en een aantal arbeidsmarktrelevante factoren (opleidingsniveau, sector,
arbeidservaring in Nederland). In het tweede model zijn de variabelen 'migratietype' en 'mate van integratie' toegevoegd. Logischerwijs vallen daardoor de autochtonen uit de analyse. Dit model is er dan ook vooral op gericht om de verschillen
tussen de minderheden onderling te verklaren.
In beide analyses is eerst een model geschat met alleen etnische herkomst als verklarende variabele. Vervolgens zijn de overige variabelen toegevoegd. Uit de mate
waarin de parameters voor etnische herkomst daardoor veranderen, kan worden afgeleid wat de effecten van de toegevoegde variabelen zijn op de verschillen tussen
de groeperingen.
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Tabel 8.4 Effecten van herkomst en andere kenmerken op het functieniveau, 1998 (bèta's)
allen
herkomst (aut. = ref.cat.)
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen/Arubanen

%0,34
%0,33
%0,17
%0,10

geslacht (mannen = ref.cat.)
vrouwen
leeftijd
opleidingsniveau
sector (marktsector = ref.cat.)
arbeidservaring

alleen minderheden
(Turken = ref.cat.)

%0,12
%0,13
%0,07
0,03

%0,19
0,02
0,04

0,06

0,07

%0,03

0,07

0,65

0,62

%0,04

%0,07

0,05

0,05

migratietype (1e gen. < 1981 = ref.cat.)
1e gen. > 1980
gezinsvormers
nakomelingen tussengen.
nakomelingen 2e gen.

0,02
%0,01
0,06
0,12

sociale integratie
R2
gecursiveerde effecten zijn niet-significant

0,03
0,02
0,04

0,08
0,117

0,504

0,40

0,485

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Tabel 8.4 laat zien dat in de regressieanalyse voor minderheden en autochtonen de
parameters voor de vier etnische groeperingen sterk veranderen na toevoeging van
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en arbeidservaring. Vergelijking van de
eerste en tweede getallenkolom leert dat rond 60% van de verschillen in functieniveau tussen de vier minderheidsgroeperingen en autochtonen kan worden toegeschreven aan de invloed van die variabelen. Daarbij heeft opleidingsniveau verreweg de grootste invloed. Opmerkelijk is dat de parameter voor het functieniveau
van Antillianen/Arubanen in de eerste getallenkolom negatief is, maar in de tweede
getallenkolom positief is. Dat betekent dat Antillianen/Arubanen bij gelijke kenmerken als autochtonen op een iets hoger functieniveau werken.
In de regressieanalyse voor de minderheden verandert alleen de parameter voor de
Marokkanen ten opzichte van Turken, en wel in tegenovergestelde richting.
Werkende Marokkanen met gelijke kenmerken als Turken staan er dus iets beter
voor. De parameters voor Surinamers en Antillianen/Arubanen veranderen niet.
Wederom heeft opleidingsniveau het sterkste effect op het functieniveau. De overige variabelen vertonen vrijwel allemaal een significante samenhang met het functieniveau, maar deze effecten zijn zwak te noemen. De soms sterke samenhang van
deze variabelen met functieniveau in de bivariate analyses, zoals sociale integratie,
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kan dus blijkens deze regressieanalyses worden verklaard uit hun sterke samenhang
met opleidingsniveau.
In beide analyses wordt ongeveer de helft van de verschillen in functieniveau verklaard door de opgenomen variabelen tezamen. Bij de analyse voor minderheden en
autochtonen kan de vraag worden gesteld of de andere niet-verklaarde helft beschouwd kan worden als een maatstaf voor discriminatie. Dat discriminatie van
minderheden bij aanname in arbeidsorganisaties bestaat, is overtuigend aangetoond
(zie hoofdstuk 7). Of het ook bestaat ten aanzien van doorstroom binnen organisaties naar hogere functieniveaus, is niet zeker. Het is mogelijk dat achterstelling binnen arbeidsorganisaties bij minderheden (mede) een oorzaak is voor het lagere
functieniveau, maar dat is op basis van de gegevens uit de SPVA niet vast te stellen. Daarnaast kan de 'onverklaarde rest' binnen de hier uitgevoerde analyses evengoed duiden op onvolkomenheden in het model of op het ontbreken van gegevens
over cruciale variabelen.
Zo suggereert Dagevos in zijn proefschrift dat wellicht moeilijk te kwantificeren
factoren mede een rol spelen bij de verklaring van de minder sterke arbeidspositie
van minderheden ten opzichte van autochtonen met gelijke kenmerken. Daarbij
valt te denken aan verschillen in persoonlijkheid of in oriëntatie op arbeid en zoekgedrag (Dagevos 1998: 227-228).
8.4 Zelfstandig ondernemerschap
Tot nu toe is de aandacht gericht geweest op de positie van de werkenden als totale
groep. Vanwege het toenemende belang van het zelfstandig ondernemerschap voor
de minderheden is een aparte paragraaf over dit onderwerp op zijn plaats. In de
Rapportage minderheden 1996 werd geconstateerd dat het aantal ondernemers uit
de minderheden fors is toegenomen in de periode 1986-1995, met name onder Turken, Surinamers en Antillianen/Arubanen.
In deze paragraaf zal worden nagegaan hoe het etnisch ondernemerschap zich in de
afgelopen jaren kwantitatief en kwalitatief heeft ontwikkeld. Ook zal worden geprobeerd een antwoord te geven op de vraag wat de betekenis is van het zelfstandig ondernemerschap van minderheden voor hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Kwantitatieve ontwikkelingen
Een recent onderzoek van het ITS (Van den Tillaart en Poutsma 1998) bevat actuele gegevens over de omvang van het zelfstandig ondernemerschap onder minderheden en andere allochtonen afkomstig uit niet-westers georiënteerde landen. Deze
gegevens zijn gebaseerd op een integrale telling van het aantal ondernemers in het
Handelsregister. Op grond van de Handelsregisterwet moeten alle ondernemingen
in Nederland zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een nadeel van deze bron is dat de etnische herkomst van de ondernemers
wordt vastgesteld op basis van geboorteland. Gegevens over ondernemers uit de
tweede en volgende generaties zijn dus vanuit deze bron niet beschikbaar.
Demografische gegevens in paragraaf 2.4 (tabel 2.5) maken duidelijk dat onder de
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minderhedenbevolking van 20 jaar en ouder alleen de leeftijdscategorie 20-24 jaar
een aanzienlijk aandeel tweede generatie bevat en daarnaast voor de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse bevolkingsgroep nog enigszins betekenisvol de categorie
25-29 jaar. De oudere leeftijdscategorieën onder de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen tellen een dusdanig klein aandeel dat in Nederland
is geboren, dat de vertekening van de gegevens over ondernemers uit het Handelsregister als gering moet worden beschouwd. Voor andere, kleinere groeperingen,
zoals Zuid-Europeanen, is de vertekening vermoedelijk wel groter, als gevolg van
het grotere aandeel van de tweede generatie (Tesser et al. 1996: 116).
Omdat de hier genoemde nadelen niet opwegen tegen het grote voordeel van een
integrale telling is besloten om voor deze paragraaf grotendeels gebruik te maken
van de gegevens van de Kamers van Koophandel afkomstig uit het ITS-onderzoek.
Gegevens uit de SPVA'98, waarin de tweede generatie wel zichtbaar is maar geen
grote aantallen ondernemers bevat, zullen slechts aanvullend worden gebruikt.

Tabel 8.5 Ondernemers in Nederland, naar herkomst, 1986-1997
aantal ondernemers

Italië
Portugal
Spanje
(voormalig) Joegoslavië
Griekenland
Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdische eilanden
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
subtotaal doelgroepen
minderhedenbeleid

aantal ondernemers als % van de
beroepsbevolking

1986
905
84
221
338
448
1.895
866
78
42
405
1.725

1995
1.277
226
445
741
671
5.938
2.348
185
106
1.315
5.280

1997
1.459
244
500
997
786
7.453
2.844
218
133
1.629
6.223

1986
4,9a

1995
6,5a

1997
7,9a

4,4
3,3

9,6
5,0

12,2
5,9

2,9
2,0

5,1
4,5

6,3
5,4

7.007

18.532

22.486

3,3

China
Hongkong
subtotaal minderheden en
Chinezen

1.332
1.054

2.242
1.365

3.099
1.695

9.393

22.139

27.280

overige allochtonen uit nietwesterse landen

3.553

33.008

13.441

12.946

55.147

40.721

totaal Nederland
460.000 638.229
a
Aandeel voor alle Zuid-Europeanen tezamen.

660.000

totaal allochtonen, excl. personen
uit niet-westerse landen

8,0

7,4

9,7

10,1

Bron: Van den Tillaart en Poutsma (1998: 39-40); Tesser et al. (1996: 117); CBS (1996: 84-85) SCP-bewerking
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Tabel 8.5 maakt duidelijk dat de groei van het aantal ondernemers uit de minderheden sinds halverwege jaren tachtig verder heeft doorgezet: in de periode 19951997 nam hun aantal met bijna 4.000 personen toe. De sterkste stijging was te constateren bij personen uit (voormalig) Joegoslavië (35%), iets minder sterk maar ook
nog aanzienlijk (rond 25%) bij Antillianen/Arubanen, Turken en Surinamers. Bij
deze groepen trad in de periode 1986-1995 de grootste stijging van het aantal ondernemers op. De groei blijft dus ook bij hen doorgaan. In het algemeen kan worden geconstateerd dat de groepen die in 1986 een lage participatiegraad in het ondernemerschap vertoonden, een relatief sterke groei van 1986-1997 hebben doorgemaakt, en omgekeerd, de groepen die aanvankelijk een hoog aandeel ondernemers
kenden (Italianen, Grieken en Chinezen) een wat minder sterke groei in deze periode hebben doorgemaakt.
Gerelateerd aan de grootte van de beroepsbevolking is het aandeel ondernemers van
1986-1997 in alle groeperingen toegenomen. Vooral bij de Turken is dit fors gestegen: van 4% naar 12%. Daardoor telt de Turkse beroepsbevolking inmiddels meer
ondernemers dan de totale Nederlandse beroepsbevolking. Bij de meeste andere
minderheidsgroeperingen is het aandeel ondernemers in 1997 - ondanks de stijging
- toch nog lager dan voor heel Nederland. Van Italianen, Grieken en Chinezen is
bekend dat zij steeds meer ondernemers onder de beroepsbevolking telden (Tesser
et al. 1996: 117), maar voor deze kleine groeperingen afzonderlijk zijn geen recente gegevens over de omvang van de beroepsbevolking beschikbaar.
Aard van de bedrijvigheid
Het gangbare beeld van etnische ondernemers is dat zij vooral in de horeca en detailhandel werkzaam zijn. De resultaten van het ITS-onderzoek laten zien dat dit
beeld gedeeltelijk op waarheid berust. De horeca is bij ondernemers uit de minderheden nog steeds de belangrijkste branche: 26% van de allochtone bedrijven is gevestigd in deze sector, tegenover 7% van alle bedrijven in Nederland.
Vooral voor Chinezen en, in mindere mate, Grieken en Italianen vormt de horeca
een belangrijke branche. Wel is het belang van de horeca voor ondernemers uit de
minderheden voortdurend aan het afnemen. Zo was in 1989 nog 41% van hen daarin werkzaam (Van den Tillaart en Poutsma 1998: 48, 51).
Etnische ondernemers uit de minderheden werken minder vaak in de detailhandel
dan in de horeca: 15% van hen is daarin werkzaam. In de groothandel en zakelijke
dienstverlening vinden zij nog iets vaker emplooi: 17% respectievelijk 18%.
Vergeleken met heel Nederland zijn allochtone bedrijven even vaak werkzaam in
de handel (16%), maar minder vaak in de zakelijke dienstverlening (25%) (Van
den Tillaart en Poutsma 1998: 48).
In het algemeen kan worden vastgesteld dat er een tendens is naar meer variatie en
spreiding over de verschillende branches. De hiervoor genoemde daling van het
aandeel in de horecasector gaat gepaard met stijging in verschillende branches,
vooral handel en dienstverlening (Van den Tillaart en Poutsma 1998: 51, 52).
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Continuïteit
Zoals te verwachten valt bij een sterke stijging van het aantal ondernemers in de afgelopen jaren, is de levensduur van de desbetreffende ondernemingen nog betrekkelijk kort. Een aanzienlijk deel (39%) van de allochtone bedrijven uit het ITS-onderzoek bestaat nog korter dan 3 jaar. Een ongeveer even grote groep (36%) heeft een
levensduur van 3-10 jaar en bijna een kwart bestaat minimaal 10 jaar (Van den
Tillaart en Poutsma 1998: 47).
Van belang voor de kwaliteit van de werkgelegenheid is de uiteindelijke levensduur
van deze bedrijven. De overlevingsduur van allochtone bedrijven blijkt lager te zijn
dan van alle bedrijven in Nederland: de uitval is 11% à 12% hoger. De verschillen
worden vooral veroorzaakt door verschillen in uitval gedurende het eerste jaar na
de start. Daarna zijn er nauwelijks meer verschillen in overleving tussen allochtone
en autochtone bedrijven waar te nemen. Van den Tillaart en Poutsma constateren
een positieve tendens in de overlevingsverschillen gedurende het eerste jaar. Het
aandeel allochtone bedrijven dat het eerste jaar overleeft is sinds 1994 licht gestegen. De verschillen in levensvatbaarheid tussen allochtone en autochtone bedrijven
worden dus kleiner (Van den Tillaart en Poutsma 1998: 61, 65-66).
Concentratie en integratie
Allochtone bedrijven zijn sterk geconcentreerd in het westen van Nederland. Uit
het ITS-onderzoek blijkt dat 68% van de allochtone bedrijven in de provincies
Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht is gevestigd, tegenover de helft van alle
bedrijven in Nederland (Van den Tillaart en Poutsma 1998: 53). De minderhedenbevolking is echter ook relatief sterk geconcentreerd in de grote steden (zie § 2.5)
en derhalve in het westen van het land. Op 1 januari 1997 woonde 64% van de allochtone niet-westerse bevolking in de regio West, tegenover 44% van de totale bevolking (CBS 1997: 93, 94, 8). De concentratie van allochtone bedrijvigheid in het
westen is, net als die van de totale bedrijvigheid, maar iets sterker dan op grond
van de spreiding van de bevolking verwacht mag worden. In de Rapportage minderheden 1996 werd nog wel een relatief hoge concentratie van allochtone bedrijven in het westen van Nederland in 1995 vastgesteld, hetgeen erop zou kunnen duiden dat bedrijven van minderheden zich vooral richten op hun eigen groepering als
klantenkring (Tesser et al. 1996: 120-121). Voor de nieuwste gegevens uit 1997
kan deze redenering dus niet worden gevolgd.
Op basis van gesprekken met deskundigen concluderen Van den Tillaart en Poutsma echter wèl dat ondernemers uit de minderheden en andere allochtone groeperingen zich vooral richten op de behoeften aan specifieke producten en diensten bij de
eigen groeperingen. Een eigen analyse op basis van de SPVA'98 laat een ander
beeld zien. Slechts 11% van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse ondernemers heeft voornamelijk klanten uit de eigen groepering. Van
meer belang is de gemengde klantenkring en de autochtone klantenkring: de helft
respectievelijk een derde van de ondernemers richt zich daarop. In de Rapportage
minderheden 1996 werd daarentegen vermeld dat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ondernemers zich vooral op de eigen groep richten (Tesser et al. 1996:
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121). Wellicht is er de afgelopen jaren sprake van een verschuiving naar de autochtone doelgroep.
Volgens Van den Tillaart en Poutsma is een dergelijke verschuiving wenselijk of
zelfs noodzakelijk. Ten eerste gaan autochtone ondernemers zich in toenemende
mate richten op de allochtone doelgroep, zodat de concurrentie in dit marktsegment
groter wordt. Ten tweede is er bij de allochtone ondernemers zelf nog al eens sprake van 'kopieergedrag': als de ene ondernemer een bedrijf is gestart, vaak gericht op
de eigen groep, volgen anderen hetzelfde voorbeeld. Het gevolg is vaak een zeer
scherpe concurrentie, waarbij veel bedrijven zich niet meer staande kunnen
houden.
De oriëntatie op de eigen groepering van de ondernemers heeft echter ook een aantal positieve kanten. Voor de werkgelegenheid van leden van de eigen groepering
kan het wel gunstig zijn zich sterk op de eigen groep of op een specifiek etnisch
product te richten. Vaak gaat dit samen met het aannemen van personeel uit de
familie of andere informele netwerken (Van den Tillaart en Poutsma 1998: 97,
100). Dit blijkt ook uit de SPVA'98, al verschilt dit per groep. Zo'n 70% à 80% van
de Turkse en Marokkaanse ondernemers en 30% à 40% van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse ondernemers heeft personeel uit de eigen groepering in dienst.
Tevens fungeert de familie vaak als bron van informatie over ondernemen en van
financiering. Banken blijken nog steeds wat terughoudend te zijn met het verstrekken van startkapitaal aan ondernemers uit de minderheden. Anderzijds hebben
sommige ondernemers zelf een duidelijke voorkeur voor informele financiering
(Van den Tillaart en Poutsma 1998: 91-97).
Hoe moet het zelfstandig ondernemerschap van minderheden nu in het licht van de
integratie worden bezien? Wat betreft de structurele dimensie van integratie (zie
hoofdstuk 3) kan de participatie aan het ondernemerschap op groepsniveau als een
indicator daarvoor worden gezien. De deelname aan het ondernemerschap door
minderheden varieert sterk per etnische groepering. Bij de Turken, Italianen, Grieken en Chinezen ligt het aandeel ondernemers op een hoger niveau dan bij de totale
beroepsbevolking en kan er in dat opzicht dus worden gesproken van structurele
integratie. Bij de drie andere grote minderheidsgroeperingen, Surinamers, Marokkanen en Antillianen/Arubanen, is er juist sprake van ondervertegenwoordiging in
deelname aan het ondernemerschap. Op groepsniveau heeft het ondernemerschap
bij hen weinig betekenis voor integratie. Het etnisch ondernemerschap kan uiteraard ook gunstig zijn voor de werkgelegenheid van minderheden doordat vaak
personen uit de eigen etnische groepering als werknemers worden aangetrokken.
Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar.
Tegenover de structurele staat de culturele dimensie van integratie (zie hoofdstuk 3). Deze dimensie is in dit rapport geoperationaliseerd door een schaal voor
sociale integratie te construeren aan de hand van een aantal indicatoren op individueel niveau: taalbeheersing, contacten met autochtonen, oordelen over deze contacten. De SPVA'98 laat zien dat ondernemers uit de minderheden die zich uitsluitend op de eigen groep als klantenkring richten, vooral personeelsleden uit de eigen
groep in dienst hebben of in een wijk opereren waar zich veel andere etnische ondernemers bevinden, een significant lagere mate van sociale integratie kennen dan
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degenen die zich op een autochtone klantenkring richten, gemengd of autochtoon
personeel hebben of weinig andere etnische ondernemers in de buurt hebben. De
eersten zullen vermoedelijk geen stimulansen krijgen om de Nederlandse taal regelmatig te gebruiken, laat staan te verbeteren. Doordat ze weinig contacten met
autochtonen hebben, zullen zij de Nederlandse samenleving ook niet goed leren
kennen met de kans dat zij geen positieve oordelen hebben over autochtonen. Vice
versa zal de taalbeheersing van ondernemers die autochtone klanten of personeel
hebben, beter (moeten) zijn en zullen hun oordelen over autochtonen positiever uitvallen. Of het etnisch ondernemerschap gunstig is voor de culturele integratie
hangt dus onder meer af van het soort klantenkring of product. Wat dat betreft is er
vermoedelijk een positieve tendens te constateren; er zijn aanwijzingen dat ondernemers uit de minderheden zich de laatste jaren meer zijn gaan richten op een gemengde of autochtone klantenkring.
8.5 Conclusies
De positie van de werkenden uit de minderheden wijkt op een aantal punten af van
die van de werkende autochtonen. Turkse mannen en vrouwen werken nog steeds
relatief vaak in de industrie, alsmede mannen uit Zuid-Europa en niet-geïndustrialiseerde landen. Wel wordt de concentratie van minderheden in deze bedrijfstak
steeds minder. Marokkaanse mannen, die vanouds samen met Turkse mannen in
groten getale in de industrie werkten, werken hier nu slechts weinig meer dan mannen uit de andere groeperingen. Er is, kortom, een tendens gaande naar meer werkenden uit de minderheden in de dienstverlenende beroepen, waar het gros van de
Nederlandse bevolking werkzaam is. Deze veranderingen worden vooral gedragen
door de jongeren onder de Turken en Marokkanen; zij werken veel vaker in de
dienstverlening dan de oudere leeftijdscategorieën.
De spreiding van Surinamers en, met name, Antillianen/Arubanen over de verschillende sectoren lijkt sterk op die van de autochtonen, zoals ook in eerdere Rapportages minderheden werd vastgesteld. Wel is er binnen de dienstverlenende
sector een verschil tussen de vrouwen: Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen werken relatief vaak in de zorg en het onderwijs en minder vaak in de commerciële dienstverlening.
Ook als het gaat om het niveau van het werk verschillen Antilliaanse/Arubaanse
mannen nauwelijks van autochtone mannen. Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen verrichten wel werk op gemiddeld iets lager niveau. In de afgelopen
jaren is het functieniveau van Antilliaanse/Arubaanse vrouwen gedaald, wat waarschijnlijk te maken heeft met de ongunstige kenmerken van de groep Antillianen/Arubanen die recentelijk naar Nederland is gekomen.
Zorgelijk is dat de werkende Turken en Marokkanen, zowel de mannen als de vrouwen, nog steeds zijn oververtegenwoordigd in de laagste functies op de arbeidsmarkt: rond drie kwart van hen werkt op elementair of lager niveau. Positief punt is
dat het functieniveau bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen de afgelopen jaren is
gestegen, bij de mannen is echter een daling van het functieniveau waar te nemen.
Een verklaring hiervoor is niet direct voorhanden, want gegeven het toenemende
opleidingsniveau van minderheden (hoofdstuk 3) zou een stijging van het functie325

niveau eerder verwacht kunnen worden. Misschien is de afname van de werkloosheid (hoofdstuk 7) gepaard gegaan met een toename van het aantal werkende Turken en Marokkanen op de laagste niveaus, omdat het opleidingsniveau van werklozen relatief laag is. Dit is echter wel een speculatieve verklaring.
Een positieve ontwikkeling is een verdere toename van het aantal ondernemers uit
de minderheden in de afgelopen jaren, een tendens die de afgelopen tien jaar reeds
in gang is gezet. De stijging van het aantal Turkse ondernemers is zo groot dat onder de Turkse beroepsbevolking nu een groter aandeel ondernemers kan worden
geteld dan onder de totale beroepsbevolking van Nederland. Bij de andere drie grote minderheidsgroeperingen is het aandeel ondernemers wat bescheidener. Het toenemende belang van het etnisch ondernemerschap kan worden gezien als een bijdrage aan de werkgelegenheid van minderheden, een aspect van de structurele
integratie. Niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor personeelsleden in
zulke bedrijven, die vaak uit de eigen groepering worden geworven. Ook wat betreft de kwaliteit van de bedrijvigheid is er sprake van positieve ontwikkelingen. De
uitval van allochtone bedrijven is nog steeds hoger dan die van autochtone bedrijven, vooral in het eerste levensjaar, maar de overlevingsduur is de afgelopen jaren
licht gestegen. Wellicht hangt de verbetering van de levensvatbaarheid samen met
een toegenomen spreiding over verschillende sectoren; men kiest steeds minder
voor de horeca. Ook zijn er aanwijzingen dat ondernemers uit de minderheden de
laatste jaren in toenemende mate een autochtone of gemengde klantenkring hebben.
Slechts een kleine groep richt zich nog uitsluitend op klanten uit de eigen groepering. In het laatste geval moet het ondernemerschap van minderheden vermoedelijk
negatief worden bezien voor de culturele integratie; door de veelvuldige contacten
met de eigen groepering ontbreken stimulansen om de Nederlandse taal te gebruiken en om in verder contact met de Nederlandse samenleving te komen.
Ook voor de integratie van de werkenden in loondienst kan een soortgelijke samenhang worden vastgesteld. Een hoger functieniveau blijkt immers samen te gaan met
een sterkere mate van sociale integratie. Mogelijk is een bepaald niveau van integratie noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een hogere functie. Maar
misschien nog sterker bevordert het werken in een hogere functie een (nog) betere
beheersing van het Nederlands en mogelijk ook het krijgen van contacten met
autochtonen en positieve oordelen daarover.
Een opvallend punt in dit hoofdstuk is dat de tweede generatie het het beste doet op
de arbeidsmarkt. In alle groeperingen vervullen zij de hoogste functieniveaus, gezinsvormers en personen van de eerste generatie zijn werkzaam in de laagste functies. Deze uitkomst staat in contrast met de relatief hoge werkloosheidskans van de
tweede generatie, zoals die in hoofdstuk 7 naar voren kwam. Daaruit kan worden
afgeleid dat er sprake is van een tweedeling binnen de tweede generatie. Enerzijds
is er een categorie tweede-generatie minderheden die voor hun arbeidsmarktkansen
vermoedelijk optimaal profijt heeft gehaald uit het feit dat zij in Nederland zijn opgeleid en de Nederlandse taal goed machtig zijn. Anderzijds is er een categorie
tweede-generatie minderheden die blijkbaar niet van deze gunstige aanvangsvoorwaarden heeft kunnen profiteren, kampt met problemen in de schoolloopbaan,
326

voortijdig van school gaat, te weinig de juiste kanalen naar werk weet te vinden,
enzovoort.
Als het gaat om opleidingsniveau, dan heeft dit hoofstuk nog weer eens de sterk bepalende rol van het opleidingsniveau voor de hoogte van het bereikte functieniveau
laten zien. De rol van andere factoren blijkt ondergeschikt te zijn als een multivariate analyse van het functieniveau wordt toegepast. Toch is er lang geen sprake
van een volledige samenhang tussen opleidings- en functieniveau. Op elk
opleidingsniveau blijken minderheden een minder hoog functieniveau te vervullen
dan autochtonen. Voor Turken en Marokkanen geldt dit sterker dan voor
Surinamers en Antillianen/Arubanen. Of de oorzaak van het achterblijvende
functieniveau van minderheden ten opzichte van autochtonen gezocht moet worden
in achterstelling van minderheden bij doorstroom binnen arbeidsorganisaties, is
niet met zekerheid te zeggen. Op basis van de hier gebruikte gegevens is dat in
ieder geval niet aan te tonen.
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Noten
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Een overzicht van de laatste stand van zaken geeft het themanummer overscholen en verdringen van het
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1999, nummer 2.
Het betreft hier een regressieanalyse waarbij rekening is gehouden met het ordinale meetniveau van de
afhankelijke variabele (functieniveau).

9 ARBEIDSMARKTPOSITIE: RELEVANTE FACTOREN, AANGRIJPINGSPUNTEN, BELEID

9.1 Inleiding
De afgelopen jaren is het aantal werkenden in ons land sterk toegenomen. De
toegenomen werkgelegenheid heeft geleid tot een afname van werkloosheid. Niet
alleen het aandeel niet-werkenden in de beroepsbevolking is gedaald, ook het
absolute aantal werklozen is verminderd. In de hoofdstukken 7 en 8 is duidelijk
geworden dat de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid ook positieve
gevolgen heeft gehad voor de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt. Tot
voor kort was het een vast gegeven dat in de vier grootste minderheidsgroeperingen
hooguit de helft van de potentiële beroepsbevolking ook daadwerkelijk aan het
werk was. Nog maar enkele jaren geleden werkte niet meer dan één op de drie
Marokkaanse mannen. Inmiddels is het aandeel werkenden onder de Surinamers en
Antillianen even groot als onder de autochtone bevolking en heeft rond de helft van
de Turkse en Marokkaanse mannen werk. Ondanks deze positieve ontwikkeling
van de arbeidsdeelname is de werkloosheid onder de minderheden nog steeds veel
hoger dan onder autochtone bevolking. De werkloosheid onder de minderheden is
wel aanzienlijk verminderd, maar dat is bij de autochtone bevolking ook het geval
geweest. In de verhoudingen tussen de aandelen werklozen onder de minderheden
en de autochtonen is als gevolg daarvan de laatste jaren weinig veranderd. Daar
komt nog bij dat in bepaalde categorieën van de minderhedenbevolking het aandeel
personen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt veel kleiner is dan onder de
autochtone bevolking.
De blijvend ongunstige verhoudingen tussen de arbeidsmarktpositie van minderheden en autochtonen doen vermoeden dat de verbetering van de positie vooral
moet worden toegeschreven aan de verkrapping van de vraag-aanbodverhoudingen
op grote delen van de arbeidsmarkt (Koning 1999). Dat de kloof tussen de arbeidspositie van minderheden en autochtonen niet is gedicht, wijst er echter op dat de
minderheden op de arbeidsmarkt, ondanks een verbetering van hun positie, nog
altijd te maken hebben met specifieke problemen. Voorts wijst ook de geringe
deelname aan de arbeidsmarkt door bepaalde categorieën uit de minderheden op de
werkzaamheid van specifieke factoren.
Hiermee is het eerste onderwerp van dit hoofdstuk afgebakend. Het gaat over de
vraag welke factoren bepalend zijn voor de relatief geringe deelname aan de
arbeidsmarkt van sommige categorieën uit de minderheden en hoe het komt dat de
werkloosheid onder de minderheden nog altijd hoger is dan onder de autochtone
bevolking. De relevante factoren worden besproken in paragraaf 9.2.
Kennis van relevante factoren in de verklaring van een verschijnsel biedt soms
aanknopingspunten tot beïnvloeding. Weliswaar zijn verklarende factoren, ook in
het geval van arbeidsmarktdeelname en werkloosheid, lang niet altijd manipuleer329

baar, ze bieden vaak wel zicht op mogelijkheden om de negatieve effecten ervan te
verminderen. Mogelijkheden tot beïnvloeding van factoren die een rol spelen in de
verschillen in arbeidspositie tussen minderheden en autochtonen en aangrijpingspunten voor vermindering van de negatieve effecten van deze factoren vormen het
tweede onderwerp van dit hoofdstuk. Paragraaf 9.3 gaat na op welke punten acties
mogelijk zijn.
In hoofdstuk 8 is gebleken dat het overgrote deel van de Turken en Marokkanen is
aangewezen op de lagere functieniveaus. De overheid voert al jaren een algemeen
beleid ter verbetering van de kansen van personen aan deze onderkant van de
arbeidsmarkt. Het creëren van laagbetaalde banen en het verstrekken van subsidies
aan werkgevers die personen in dienst nemen die uitsluitend voor deze banen in
aanmerking komen, zijn de belangrijkste elementen van dit beleid. Daarnaast is er
beleid dat tot doel heeft kansen van werklozen te verbeteren door versterking van
hun kwalificatieprofiel. Dit gebeurt vooral door scholing, werkervaringsplaatsen,
taal- en werkstages en sollicitatietraining. Voor personen met een te grote afstand
tot de arbeidsmarkt zijn er de sociale-activeringsprogramma's die worden
aangeboden vanuit de sociale diensten van gemeenten.
Het werkgelegenheidsbeleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt mikt in de
eerste plaats op vergroting van de arbeidsdeelname van langdurig werklozen en
jongeren. Het is uitermate relevant voor de arbeidsmarktpositie van de minderheden. In hoofdstuk 7 is immers gebleken dat het merendeel van de werklozen
onder de minderheden langdurige werkloos is. Voorts is in hoofdstuk 7 duidelijk
geworden dat de werkloosheid onder jongeren uit de minderheden met werkloosheidspercentages van 25 en meer nog steeds schrikbarend hoog is.
Naast het algemene arbeidsmarktbeleid zijn er elementen in het overheidsbeleid die
specifiek tot doel hebben de arbeidskansen van personen uit de minderheden te
vergroten. In de eerste plaats is er beleid dat bedrijven aanzet tot vergroting van het
aandeel van de minderheden in hun personeelsbestand. Dit beleid heeft in 1994 een
wettelijk kader gekregen in de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname
allochtonen (WBEAA). De WBEAA is inmiddels vervangen door een nieuwe wet,
de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (wet Samen). Voorts is er voor
nieuwkomers het inburgeringsbeleid. Ook dit heeft onlangs een wettelijk kader
gekregen en wel in de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). De WIN is al ter
sprake gekomen in hoofdstuk 6. Daar zijn de educatieve aspecten van de wet
behandeld. Hier gaat het om de onderdelen die te maken hebben met arbeidstoeleiding.
Het overheidsbeleid dat van belang is voor de arbeidspositie van de minderheden
vormt het derde onderwerp van dit hoofdstuk. Echter, niet alleen de overheid voert
beleid dat relevant is voor de arbeidspositie van de minderheden. Andere hoofdrolspelers op dit veld zijn de organisaties van werkgevers en werknemers en
Arbeidsvoorziening. Ook hun beleid bevat onderdelen die van invloed kunnen zijn
op de arbeidsmarktpositie van de minderheden. Het is het onderscheidende
kenmerk van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid dat de overheid en de andere
arbeidsmarktpartijen in hun beleid nauw op elkaar betrokken zijn. Daarom worden
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in dit hoofdstuk onder het onderwerp beleid ook de activiteiten van deze partners
op de arbeidsmarkt besproken. Dit alles heeft een plaats gekregen in paragraaf 9.4.
Paragraaf 9.5 sluit het hoofdstuk af. De paragraaf vat de hoofdpunten van het
hoofdstuk nog een keer samen en bevat een aantal concluderende opmerkingen die
zich concentreren op de vraag of het beleid voldoende aansluit op de factoren en
aanknopingspunten die in de paragrafen 9.2 en 9.3 als relevant naar voren zijn
gekomen.
9.2 Relevante factoren
Een deel van de geringere (netto)arbeidsdeelname van de minderheden is te wijten
aan het gegeven dat sommige categorieën zich nauwelijks op de arbeidsmarkt
begeven. Bestudering van deze categorieën geeft zicht op de factoren die hierbij een
rol spelen. Naast een geringere deelname aan de arbeidsmarkt is de grotere werkloosheid onder de minderheden bepalend voor het geringere aandeel werkenden
onder hen. De factoren die van belang zijn voor verschillen in deelname aan de
arbeidsmarkt zijn over het algemeen andere dan de factoren die de relatief hoge
werkloosheid onder de minderheden bepalen. Dat komt onder andere doordat
deelname aan de arbeidsmarkt, meer dan werkloosheid, het resultaat is van een
individuele beslissing van een aanbieder van arbeid. Iemand neemt niet deel aan de
arbeidsmarkt omdat hij of zij de voorkeur geeft aan een studie of aan huishoudelijke activiteiten. Arbeidsongeschiktheid is een andere oorzaak van non-participatie. Deze is over het algemeen weliswaar niet het gevolg van een eigen
beslissing, maar het is een factor die bij non-participatie wél en bij werkloosheid
geen rol speelt.
Werkloosheid is, bezien vanuit de aanbieder van arbeid, meestal het gevolg van de
beslissing van een ander. Iemand is werkloos omdat hij door een werkgever
ontslagen wordt of omdat een werkgever in een sollicitatieprocedure besluit de
voorkeur te geven aan een andere kandidaat. Natuurlijk zijn er ook personen die
werkloos worden doordat ze zelf ontslag nemen. Vanwege de uiteenlopende aard
van de factoren die een rol spelen bij deelname aan de arbeidsmarkt en werkloosheid worden ze hier afzonderlijk besproken.
9.2.1 Deelname aan de arbeidsmarkt
Specifieke categorieën non-participanten
Bij de analyse van de deelname aan de arbeidsmarkt in hoofdstuk 7 is gebleken dat
hierin grote verschillen zijn tussen de onderscheiden minderheidsgroeperingen.
Surinaamse en Antilliaanse mannen participeren in vrijwel dezelfde mate aan de
arbeidsmarkt als autochtone mannen. Onder hun vrouwelijke herkomstgenoten is
de participatie duidelijk hoger dan onder de autochtone vrouwen. Dit laatste komt
vooral doordat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen meer dan autochtone vrouwen
ook blijven werken als er kinderen zijn (Hooghiemstra en Merens 1999). De
achtergronden van de hoge arbeidsparticipatie van de Surinaamse en Antilliaanse
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vrouwen moeten vrijwel zeker worden gezocht in de typische verantwoordelijkheidsverdeling tussen mannen en vrouwen in deze herkomstgroeperingen. Het
zwaartepunt in de verantwoordelijkheidsverdeling voor de dagelijkse gang van
zaken in de gezinnen ligt daarbij sterker bij de vrouw. De mannen houden er niet
zelden een wat lossere levensstijl op na. In samenhang daarmee zijn de relaties
tussen mannen en vrouwen weinig stabiel. Voor de vrouwen is het daarom bijna
een noodzaak dat zij financieel onafhankelijk zijn van hun man, voorzover die al
deel uitmaakt van het huishouden. Dat laatste is overigens in een relatief groot deel
van de huishoudens, ook als er kinderen zijn, niet het geval (zie hoofdstuk 2).
Surinaamse hoofden van eenoudergezinnen nemen overigens niet in mindere mate
deel aan de arbeidsmarkt dan hoofden van gezinnen waar een partner in het
huishouden aanwezig is.
Over de achtergronden van de specifieke verhoudingen tussen mannen en vrouwen
bij Surinamers en Antillianen lopen de meningen uiteen. Wel staat vast wel dat ze
zich ook in het herkomstland al voordoen, zij het in minder uitgesproken mate.
Sommigen zien het als een late nawerking van de slavernij, waarbij huwelijken
tussen slaven niet waren toegestaan. Anderen menen dat het verschijnsel te maken
heeft met een oorspronkelijke cultuur die wordt gekenmerkt door matrifocaliteit.
Een diepgaander bespreking van de verschillende verklaringen is te vinden in
Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1995).
Terwijl de arbeidsmarktdeelname van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
hoger is dan die van autochtone vrouwen, is de participatie van de Turkse en
Marokkaanse vrouwen juist veel lager. Een belangrijk deel van de lagere arbeidsmarktdeelname van Turken en Marokkanen moet hieraan worden toegeschreven.
Een culturele factor, zij het van geheel andere aard dan bij de Surinamers en
Antillianen, is ook hier bepalend. Binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap
in Nederland is de opvatting dat de vrouw thuis bij haar kinderen behoort te zijn en
niet dient deel te nemen aan het openbare leven nog in hoge mate dominant. Dit
soort opvattingen wordt veelal gemotiveerd vanuit de islam. Voor de Marokkanen
geldt dit in sterkere mate dan voor de Turken. Jongeren neigen naar enigszins
liberalere opvattingen, maar de leeftijd waarop Turkse en Marokkaanse vrouwen
kinderen krijgen is nog steeds veel lager dan bij autochtone vrouwen
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1995).
Uit de gegevens die in hoofdstuk 7 zijn gepresenteerd blijkt overigens dat er enige
beweging zit in de arbeidsdeelname van de Turkse en meer nog van de Marokkaanse vrouwen. Men zou verwachten dat dit vooral bij de jongere vrouwen het
geval is. De verhoudingen tussen de arbeidsmarktdeelname van Turkse en
Marokkaanse vrouwen enerzijds en autochtone vrouwen anderzijds zijn echter bij
de 25-39-jarigen nauwelijks anders dan bij de 40-64-jarigen (zie hoofdstuk 7,
figuur 7.2). Voorts is het aandeel jonge vrouwen (15-25 jaar) dat niet deelneemt
aan de arbeidsmarkt vanwege huishoudelijke activiteiten bij de Turken en
Marokkanen veel groter dan onder de autochtone jonge vrouwen (hoofdstuk 7,
figuur 7.3).
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De geringe deelname aan de arbeidsmarkt van de vrouwen is bij de Turken en
Marokkanen niet de enige factor in hun lage participatiegraad. Er is nog een
categorie met een zeer lage participatie en dat is de groep oudere mannen in de
leeftijdsklasse 40-64 jaar. Hun deelname aan de arbeidsmarkt is nauwelijks meer
dan de helft van de deelname van de autochtone mannen in dezelfde leeftijdsklasse.
Voor deze 40-plussers is arbeidsongeschiktheid verreweg de belangrijkste reden om
niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ruim driekwart van de non-participanten
uit deze categorie is arbeidsongeschikt. Het gaat hierbij veelal om mannen die
behoren tot de primaire arbeidsmigranten die vóór de economische crisis van 1980
hiernaartoe zijn gekomen. Ongunstige arbeidsomstandigheden en lichamelijk sterk
belastend werk heeft velen van hen ongeschikt gemaakt tot het verrichten van
arbeid. Dit verklaart overigens niet het hele verschil in WAO-incidentie ten
opzichte van de autochtone bevolking. In paragraaf 7.2 is aangegeven dat de oude
WAO-regeling arbeidsorganisaties de mogelijkheid bood om een groot deel van de
primaire migranten, die als gevolg van de herstructurering van de industrie niet
meer pasten binnen de nieuwe bedrijfsvoering, met een aantrekkelijke uitkering
kwijt te raken. In diezelfde paragraaf is gebleken dat bij Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse mannen arbeidsongeschiktheid ook in de leeftijdsklasse van 25-39 jaar
een belangrijk motief voor non-participatie aan de arbeidsmarkt is, veel belangrijker dan in de overige herkomstgroeperingen. Daarbij moet overigens wel worden
bedacht dat de groep non-participanten in deze leeftijdsklasse veel kleiner is dan in
de leeftijdsklasse van 40-64 jaar.
Veenman (1997) onderscheidt bij de verklaring van de geringe arbeidsdeelname
van de minderheden een zestal verklaringsgronden: conjunctuur, industriële
herstructurering, discriminatie, deficit, culturele differentie en institutionele
factoren. Enkele van deze verklaringsgronden kunnen ook behulpzaam zijn bij het
begrijpen van de hier gesignaleerde verschillen in de deelname aan de arbeidsmarkt
van specifieke categorieën uit de minderheden. De industriële herstructurering is
genoemd bij de beschrijving van de non-participatie van Turkse en Marokkaanse
mannen in de leeftijdsklasse van 40-64 jaar. Daarbij is overigens ook een
institutionele factor naar voren gekomen in de vorm van een WAO die zowel
individuele werkgevers als de betrokken werknemers in de gegeven situatie
aanzienlijke voordelen bood. Elementen van culturele differentie, zij het van
uiteenlopende aard, domineren de karakterisering van de specifieke participatiepatronen van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en van Turkse en Marokkaanse
vrouwen.
Algemene factoren
Bij de bespreking van relevante factoren voor arbeidsmarktdeelname is tot dusver
alleen uitgegaan van de positie van specifieke categorieën onder de minderheden.
Uit de analyses die in hoofdstuk 7 zijn besproken zijn echter ook nog enkele meer
algemene factoren naar voren gekomen. Ze sluiten aan bij één van de andere
verklaringsgronden in de hiervoor genoemde reeks van Veenman, en wel de
deficitthese. Deze zegt dat verschillen in arbeidspositie te verklaren zijn vanuit
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verschillen in productiviteit die het gevolg zijn van de uiteenlopende mate waarin
personen beschikken over menselijk kapitaal in de vorm van via opleiding
verkregen kwalificaties. De these is vooral van toepassing op beloningsverschillen
tussen werkenden, maar is ook relevant voor de verklaring van werkloosheidsverschillen tussen (categorieën van) personen. Het is echter denkbaar dat opleidingsverschillen ook een rol spelen bij de beslissing tot deelname aan de arbeidsmarkt.
Hiervoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats is het voor zeer laag
opgeleiden en personen die om andere redenen een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt ook bij de huidige sterke vraag naar arbeid buitengewoon moeilijk om
aan werk te komen. De redenen hiervoor komen ter sprake bij de behandeling van
de betekenis van opleiding voor werkloosheid in paragraaf 9.2.2. De geringe kans
op werk kan tot gevolg hebben dat men de moed verliest en verdere pogingen om
nog aan werk te komen staakt. Een andere mogelijke oorzaak om een effect van
opleiding te verwachten is hierin gelegen dat hoger opgeleiden meer in een
opleiding hebben geïnvesteerd dan lager opgeleiden. Dit heeft tot gevolg dat
non-participatie voor hoger opgeleiden een groter investeringsverlies met zich mee
zal brengen dan voor lager opgeleiden.
Uit de multivariate analyse van de effecten van relevante factoren op de arbeidsmarktparticipatie van de minderheden blijkt dat een hogere opleiding inderdaad
samengaat met een hogere arbeidsmarktdeelname (hoofdstuk 7, tabel 7.3).
Tegelijkertijd wordt echter ook duidelijk dat opleiding geen rol speelt in de
verklaring van de lagere arbeidsmarktdeelname van de minderheden in
vergelijking met de autochtone bevolking. Bij controle voor opleiding blijft het
verschil in arbeidsmarktdeelname tussen de minderheden en de autochtone groep
vrijwel even groot als wanneer geen rekening wordt gehouden met opleidingsverschillen. Hieruit valt af te leiden dat ook hoger opgeleiden uit de minderheden
minder deelnemen aan de arbeidsmarkt dan autochtonen met een hoog opleidingsniveau.
In de specifiek op de minderheden toegespitste analyse van de arbeidsdeelname
blijkt dat ook de mate van sociale integratie een effect heeft op hun arbeidsdeelname (eveneens in tabel 7.3). Sociale integratie verwijst daarbij naar de beheersing
van de Nederlandse taal, de houding ten aanzien van contacten met Nederlanders
en de feitelijke omgang met Nederlanders. Men zou dit kunnen opvatten als een
indicator voor sociaal kapitaal en het is mogelijk dat personen die hier in geringe
mate over beschikken minder makkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en dus
een lagere participatiegraad kennen.
9.2.2 Werkloosheid
In de introductie van deze paragraaf is opgemerkt dat werkloosheid veel meer dan
arbeidsmarktdeelname afhangt van de verhoudingen op de arbeidsmarkt.
Werkzoekenden bieden op de arbeidsmarkt kwalificaties aan, arbeidsorganisaties
maken een keus uit het beschikbare aanbod. Ze zijn op zoek naar aanbieders van
werk van wie ze, gegeven de karakteristieken van de functie, de hoogste producti334

viteit verwachten. Via opleiding verkregen kwalificaties spelen daarbij een rol,
maar ook andere kenmerken zoals motivatie, flexibiliteit, communicatieve
vaardigheden, passen in de bedrijfscultuur en werktempo zijn van belang. Sommige
van deze kenmerken hangen samen met opleiding, andere niet of minder. Hoe dan
ook gaat het om eigenschappen die moeilijk objectief zijn vast te stellen.
Opleiding als factor
Onder de huidige arbeidsmarktverhoudingen is het voor personen met een lagere
opleiding beduidend moeilijker om aan werk te komen en dit te behouden dan voor
hoger opgeleiden. Over de oorzaken hiervan lopen de meningen uiteen. Enkele
verklaringen zijn in het voorgaande al een keer genoemd: verdringing van lager
opgeleiden door hoger opgeleiden bij een zwakke conjunctuur, een te lage productiviteit van lager opgeleiden in verhouding tot de hoogte van de lonen. Andere
verklaringen die worden gegeven hebben te maken met een te klein verschil tussen
de uitkeringsbedragen en het loon op het laagste functieniveau en met een
mogelijke vermindering van de vraag naar ongeschoold werk als gevolg van de
economische herstructurering in de jaren tachtig.
Het is hier niet de plaats om de argumenten voor of tegen deze of gene verklaring
te wegen (zie hiervoor bijvoorbeeld De Beer 1996). Belangrijk is om vast te stellen
dat de werkloosheid onder hoger opgeleiden beduidend geringer is dan onder lager
opgeleiden en dat de kans voor werkenden om werkloos te worden voor lager
opgeleiden aanzienlijk groter is dan voor hoger opgeleiden (Wolbers 1998).
De discussie over de oorzaken van de grotere werkloosheidskansen van lager
opgeleiden is overigens geenszins irrelevant. Zo wordt de keuze van maatregelen
om de arbeidskansen van de laagst opgeleiden te vergroten veelal beargumenteerd
vanuit een bepaalde verklaringsgrond. Degenen die veel zien in verdringing als
verklaring willen doorgaans het primaat leggen bij maatregelen die de algemene
economische groei bevorderen. De verkrapping van de arbeidsmarkt die dat met
zich meebrengt zou ook de verdrongenen weer plaats bieden. Wie de nadruk legt op
de geringe productiviteit van laagopgeleiden en op de vermindering van de vraag
naar laagopgeleiden, zal veelal pleiten voor subsidiëring van laaggeschoold werk
en voor het creëren van arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden. Ook scholing wordt
vanuit deze invalshoek als remedie gepropageerd. Verdedigers van verklaringen die
het accent leggen op een te gering verschil tussen loon en uitkering zoeken de
oplossing in verlaging van de uitkering, verhoging van het (netto)loon of een
combinatie van die twee.
Dat de werkloosheid onder laagopgeleiden hoger is dan onder hoger opgeleiden is
eenvoudig te illustreren aan de hand van de werkloosheidspercentages naar
opleidingsniveau uit de EBB. Voor 1997 leverde dit bijvoorbeeld de volgende reeks
werkloosheidspercentages op: personen met hooguit basisonderwijs 14,2%, vbo
7,6%, mavo 9,7%, mbo 4,6%, havo/vwo 9,7%, hbo 4,1%, wo 5% (CBS 1998b).
Vooral voor personen zonder diploma van een opleiding na de basisschool is het
werkloosheidsrisico relatief hoog. Bovengemiddelde werkloosheidsrisico's zijn er
335

ook voor personen die uitsluitend een diploma van een algemene opleiding in het
voortgezet onderwijs hebben behaald. Gediplomeerden van beroepsopleidingen
staan er beduidend beter voor. Daarbij geldt overigens wel dat er aanzienlijke
verschillen zijn naar opleidingsrichting. Deze fluctueren echter in samenhang met
de wisselende vraag-aanbodverhouding op specifieke arbeidsmarktsegmenten.
Opleiding en het werkloosheidsrisico van de minderheden
In hoofdstuk 3 is ampel geïllustreerd dat het opleidingsniveau van de minderhedenbevolking veel lager is dan het opleidingsniveau van de autochtone bevolking. Het
ligt dan ook voor de hand dat opleidingsverschillen een factor vormen in de
verklaring van de veel hogere werkloosheid onder de minderheden in vergelijking
met de autochtone werkloosheid. Geheel zeker is dit echter niet. Hiervóór is
bijvoorbeeld gebleken dat opleiding weliswaar van invloed is op deelname aan de
arbeidsmarkt, maar dat de geringere arbeidsmarktdeelname van Turken en
Marokkanen hieraan niet kan worden toegeschreven. Iets dergelijks zou zich ook
ten aanzien van werkloosheid kunnen voordoen.
De bijdrage van opleiding aan de verklaring van de hogere werkloosheid onder de
minderheden is in tal van studies onderzocht. Daarbij is telkens weer vastgesteld
dat de lagere opleiding van de minderheden een deel van hun grotere werkloosheid
verklaart. Over de precieze bijdrage van opleiding aan de verklaring van werkloosheid worden echter uiteenlopende schattingen gepresenteerd (Tesser en Veenman
1997; Van der Meer en Wielers 1997; Veenman en Martens 1998 en Borghans et
al. 1998). In hoofdstuk 6 is becijferd dat bij Turken en Marokkanen ongeveer een
kwart van het verschil in hun werkloosheidsrisico ten opzichte van de autochtone
bevolking kan worden toegeschreven aan opleidingsverschillen. Andere
presenteren schattingen van 50% of meer (Borghans et al. 1998; Van der Meer en
Wielers 1997). De verschillen zijn het gevolg van verschillen in de gehanteerde
schattingsmethode, de gebruikte variabelen en de werkloosheidsdefinitie.
De situatie wordt verder gecompliceerd door het gegeven dat in de studies altijd
wordt gewerkt met een zeer grove opleidingsindicator, te weten het diploma van
één van de hoofdtypen van het onderwijsstelsel. In feite gaat het bij de modellering
van arbeids- en werkloosheidskansen echter niet om het diploma, maar om de
verworven vaardigheden waar dit diploma voor staat. Dit blijkt onder andere uit de
verschillen in arbeidskansen van gediplomeerden op gelijk niveau maar van een
verschillende richting. Het blijkt ook uit onderzoek naar het gedrag van arbeidsorganisaties bij het vervullen van vacatures. In laatste instantie spelen andere
kenmerken een rol dan het formele opleidingsniveau (Webbink en Paape 1999).
In de hoofdstukken 4 en 5 is duidelijk geworden dat de objectief gemeten
vaardigheden van leerlingen uit de minderheden in de meeste opleidingen
gemiddeld op een lager niveau liggen dan de vaardigheden van autochtone
leerlingen. Wanneer men ervan uitgaat dat deze vaardigheden ook voor de
arbeidspositie van belang zijn, dan valt hieruit af te leiden dat de betekenis ervan in
analyses van de effecten van opleiding op werkloosheid wordt onderschat. De 'ware'
samenhang tussen door opleiding verworven vaardigheden en werkloosheidsrisico's
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zal groter zijn dan de samenhang die blijkt wanneer men uitgaat van de behaalde
diploma's.
De verschillen in opleidingsniveau tussen minderheden en autochtonen zullen ook
in de toekomst leiden tot een ongunstiger arbeidspositie van de minderheden. In
hoofdstuk 3 is weliswaar gebleken dat het opleidingsniveau van jongeren uit de
minderheden veel hoger is dan van de voorgaande generatie, maar ook bij de
jongeren blijft het opleidingsniveau nog aanzienlijk achter bij het landelijke
gemiddelde. In de hoofdstuk 4 en 5 is vervolgens duidelijk geworden dat ook de
jongeren uit de minderheden die thans deelnemen aan het onderwijs nog niet het
niveau halen van hun autochtone leeftijdgenoten.
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft de arbeidsmarktperspectieven van de minderheden in 2007 berekend (Borghans et al. 1998).
Basis voor de berekeningen vormt de ontwikkeling van de vraag-aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Die
verhouding is uitgedrukt in een indicator die de waarde 1 aanneemt bij evenwicht
tussen vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zakt de waarde
onder de 1, is het aanbod groter, dan krijgt de indicator waarden groter dan 1.
De stand van de indicator voor de arbeidsmarktperspectieven in 2007 is voor de
minderheden berekend uitgaande van de bekende drie toekomstscenario's van het
Centraal Planbureau: Verdeeld Europa, Europese coördinatie en Wereldwijde
concurrentie. De arbeidsmarktperspectieven van de minderheden zijn in elk van de
scenario's ongunstiger dan de perspectieven van de totale bevolking. In de
scenario's Verdeeld Europa en Wereldwijde concurrentie zijn de perspectieven met
een indicator van 1,30 en 1,29 ongunstiger dan in het scenario Europese coördinatie. In dit laatste scenario blijft de indicator voor de minderheden steken op 1,11.
De gunstiger indicator voor de minderheden bij Europese coördinatie is te danken
aan het gegeven dat in dit scenario de overheid veel maatregelen neemt om de
werkgelegenheid voor on- en laaggeschoolden op peil te houden. Dit gebeurt door
aanbodversterkende maatregelen voor specifieke groepen, directe banencreatie en
loonkostensubsidies. Omdat van de minderheden een onevenredig groot deel tot de
laaggeschoolden behoort hebben deze maatregelen speciaal voor hen een gunstig
effect op hun arbeidspositie.
Andere factoren
Bij de bespreking van factoren die van invloed zijn op de deelname aan de
arbeidsmarkt door de minderheden zijn ook aspecten ter sprake gekomen die te
maken hebben met cultuurverschillen. In de analyse van de kans op arbeidsmarktdeelname in hoofdstuk 7 werd een positief effect vastgesteld van de mate van
sociale integratie van personen uit de minderheden. De gehanteerde indicator voor
sociale integratie bevat naast andere elementen ook gegevens over de beheersing
van de Nederlandse taal. Over het belang van een goede beheersing van de
Nederlandse taal voor de arbeidskansen is in hoofdstuk 3 al het nodige gezegd. De
conclusie daar was dat beheersing van de Nederlandse taal op die segmenten van de
arbeidsmarkt waar de minderheden het meest op zijn aangewezen over het
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algemeen een voorwaarde is om aan de slag te kunnen. Bij de analyse van de
werkloosheidskansen in hoofdstuk 7 (§ 7.3) werd echter geen effect gevonden van
sociale integratie op het werkloosheidsrisico van de minderheden.
De uiteenlopende bevindingen ten aanzien van het effect van sociale integratie bij
deelname aan de arbeidsmarkt aan de ene kant en bij werkloosheid aan de andere
kant doen vermoeden dat er sprake is van een drempeleffect. Een minimum aan
sociale integratie lijkt nodig om überhaupt te kunnen of willen deelnemen aan de
arbeidsmarkt. Is die drempel eenmaal overschreden, dan zijn verschillen in sociale
integratie vervolgens niet meer van invloed op de arbeidskansen en dus ook niet op
het werkloosheidsrisico.
Dat beheersing van de Nederlandse taal voor personen uit de minderheden nodig is
om met succes te kunnen opereren op de arbeidsmarkt kan ook worden afgeleid uit
de moeite die het nieuwe immigranten uit de minderheden kost om aan werk te
komen. De relatief hoge werkloosheid onder personen uit herkomstcategorieën die
grotendeels uit vluchtelingen en asielzoekers bestaan wijst in deze richting.
Specifiek onderzoek onder vluchtelingen laat zien dat een geringe beheersing van
de Nederlandse taal een ernstige belemmering vormt voor een entree op de
arbeidsmarkt (Brink 1996: 46). In hoofdstuk 5 (§ 5.8.3) is gebleken dat ook een
intensieve NT2-cursus in de meeste gevallen niet voldoende is om het Nederlands
van deze nieuwkomers op een niveau van professionele zelfredzaamheid te krijgen.
Uitzendbureaus bemiddelen personen die onvoldoende Nederlands spreken over het
algemeen niet, tenzij het gaat om bepaalde technische specialisten of om
ongeschoold werk onder zeer slechte arbeidsomstandigheden. Door arbeidsbureaus
worden personen die het Nederlands onvoldoende beheersen vaak ingedeeld in de
categorie 'onbemiddelbaren' of hun wordt een taalcursus aangeboden. In onderzoek
in de bouw geeft een kwart van de bedrijven die in de toekomst geen allochtonen
meer willen aannemen problemen met de taal als reden op (Ritmeijer 1997: 35).
Zo'n 40% van deze bedrijven is eventueel wel bereid allochtonen op te nemen
wanneer zij goed Nederlands spreken.
Werkloosheid als factor
In een overzicht van factoren die bepalend zijn voor de werkloosheid van de
minderheden mag de werkloosheid zelf, of preciezer gezegd de werkloosheidsduur,
natuurlijk niet ontbreken. Het behoort tot de vaste gegevenheden van de arbeidsmarkt dat naarmate een persoon langer werkloos is de kansen om weer aan het
werk te komen geringer worden. Daar is een hele reeks oorzaken voor aan te
wijzen. Naarmate de werkloosheid langer duurt zullen werklozen meer ontmoedigd
raken in hun pogingen nog aan het werk te geraken. Dit zal weer afbreuk doen aan
de wijze waarop ze zich in sollicitatiesituaties presenteren. Vervolgens zullen hun
kwalificaties bij de huidige snelle veranderingen in productiewijzen snel aan
slijtage onderhevig zijn, maar ook als zij die op peil weten te houden en de moed
niet verliezen zullen arbeidsorganisaties geneigd zijn een langer durende periode
van werkloosheid op te vatten als een signaal voor minder gunstige eigenschappen.
De negatieve invloed die aan langdurige werkloosheid wordt toegekend blijkt ook
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uit het feit dat overheidsmaatregelen ten behoeve van doelgroepen op de arbeidsmarkt zich toespitsen op langdurig werklozen. Bij loonkostensubsidies, activeringsmaatregelen uit de Wet inschakeling werkzoekenden en in het doelgroepenbeleid
van Arbeidsvoorziening, in al die gevallen is de duur van de werkloosheid een
criterium voor de toepassing van regelingen.
In hoofdstuk 7 is gebleken dat minderheden meer dan de autochtone bevolking te
maken hebben met langdurige werkloosheid. Het is voor hen een factor die van
speciaal belang is.
Cumulatie van ongunstige kenmerken
Een laag opleidingsniveau, gebrekkige sociale integratie en onvoldoende
beheersing van de Nederlandse taal zijn in het voorgaande behandeld als afzonderlijke factoren in de verklaring van werkloosheidsrisico's. Ze kunnen echter ook
gelijktijdig voorkomen. Veenman (1998) laat zien dat dit het geval is bij een
specifieke categorie onder de minderheden, degenen die hier zijn aangeduid als de
eerste generatie van vóór 1981. In een studie naar langdurige werkloosheid onder
de minderheden stelt hij vast dat de 'harde kern' van hun werkloosheid bestaat uit
Turken en Marokkanen die tot deze eerste generatie behoren. Personen in deze
categorie worden in de desbetreffende studie gekenschetst als zeer laag opgeleid,
met een geringe beheersing van het Nederlands en een geïsoleerd bestaan leidend
in wijken met hoge concentraties minderheden (Veenman 1998: 55). Veenman
komt tot de conclusie dat de arbeidskansen van deze groep nihil zijn en hij betitelt
ze dan ook als de 'kanslozen'.
Achterstelling bij het aantrekken van personeel
Het lagere kwalificatieniveau van een deel van de beroepsbevolking van de
minderheden blijkt een factor die een aanzienlijk deel van hun hoge werkloosheid
verklaart. Ook onder beter opgeleide personen uit de minderheden is de werkloosheid echter groter dan onder autochtonen met een vergelijkbaar opleidingsniveau.
Dit gegeven wordt vaak in stelling gebracht om aannemelijk te maken dat minderheden bij het aantrekken en ontslaan van personeel worden achtergesteld.
Discriminatie is een factor die in verklaringen van de ongunstige maatschappelijke
positie van de minderheden telkens weer opduikt. Het zou ook een factor kunnen
zijn in de onevenredige werkloosheid onder de minderheden. Veenman (1997)
rangschikt discriminatie in arbeidsorganisaties onder de reeks thesen ter verklaring
van verschillen in arbeidskansen tussen minderheden en autochtonen.
In hoofdstuk 7 is een aantal studies besproken waaruit blijkt dat vooroordelen en
discriminatie de entree van minderheden in arbeidsorganisaties ernstig kunnen
bemoeilijken. Discriminatie aan de poort moet dus inderdaad worden beschouwd
als een factor die de arbeidskansen van personen uit de minderheden nadelig
beïnvloedt. Dat discriminatie van minderheden op ruime schaal voorkomt, met
name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is in gedegen onderzoek aangetoond.
Daarbij is ook gebleken dat werkzoekenden uit de minderheden bij banen voor
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laagopgeleiden frequenter worden gediscrimineerd dan wanneer een hoger
opleidingsniveau wordt vereist. Voorts is hier relevant dat er aanwijzingen zijn dat
de discriminatie gebaseerd is op algemene (voor)oordelen over de gemiddelde
capaciteiten van werkzoekenden uit de minderheden en dat er dus sprake is van
zogeheten statistische discriminatie. Men controleert niet of een individuele
sollicitant uit de minderheden wat betreft baanrelevante kenmerken overeenkomt
met het veronderstelde algemene beeld van de herkomstgroep waartoe deze
behoort, maar wijst af op basis van dit algemene beeld. Dit is van belang voor een
mogelijke aanpak van deze vorm van discriminatie.
9.2.3 Conclusie
In de voorgaande paragrafen is een veelheid van factoren ter sprake gekomen die
van invloed zijn op de ongunstige positie van de minderheden op de arbeidsmarkt.
Sommige van deze factoren hebben te maken met kenmerken van het arbeidsaanbod vanuit de minderheden, andere zijn verbonden met de vraagkant van de
arbeidsmarkt. Aan de aanbodkant is het gemiddeld lage opleidingsniveau van de
minderheden genoemd als een bepalende factor. Vastgesteld is dat laagopgeleiden
het op de huidige arbeidsmarkt moeilijk hebben en dat hun kansen op werk
beduidend geringer zijn dan de kansen voor hoger opgeleiden. In samenhang met
het opleidingsniveau is ook de beheersing van het Nederlands ter sprake gekomen.
Dit lijkt vooral voor nieuwkomers een ernstige belemmering voor een entree in
Nederlandse arbeidsorganisaties, maar ook onder 25-40-jarigen uit de minderheden
die hier al langer verblijven heeft een substantieel deel nog aanzienlijke moeite met
de Nederlandse taal.
Een zeer laag opleidingsniveau is ook voor autochtonen een factor in hun arbeidsmarktpositie, maar bij de minderheden weegt dit zwaarder omdat er vaak sprake is
van een combinatie van weinig opleiding én een geringe beheersing van het
Nederlands.
Opleiding en beheersing van het Nederlands behoren tot de meer technische
aspecten van de kwalificatie van aanbieders van arbeid. Daarnaast onderscheiden
personen uit de minderheden zich door culturele kenmerken. Op de arbeidsmarkt
spelen deze een rol in de sfeer van de sociaal-normatieve kwalificaties. Het lijkt
erop dat culturele kenmerken voor specifieke groepen uit de minderheden en met
name islamitische vrouwen, vooral een rol spelen bij de vraag of men überhaupt
deelneemt aan de arbeidsmarkt.
Van algemene aard is weer de factor werkloosheidsduur. Langdurige werkloosheid
beïnvloedt de arbeidskansen van personen negatief. Dit geldt voor autochtonen in
niet mindere mate dan voor personen uit de minderheden. De kans dat kortdurende
werkloosheid verandert in langdurige werkloosheid is echter voor werklozen uit de
minderheden groter dan voor autochtone werklozen.
Bij ouder wordende Turkse en Marokkaanse mannen resulteert een cumulatie van
ongunstige factoren van uiteenlopende aard in een wel zeer weinig kansrijke positie
op de arbeidsmarkt.
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Dat de genoemde kenmerken van het arbeidsaanbod vanuit de minderheden een
negatieve invloed hebben op hun arbeidskansen, is geen absoluut gegeven. Het
heeft te maken met kenmerken van de vraag naar arbeid. De herstructurering van
de industrie sinds het begin van de jaren tachtig speelt daarbij een belangrijke rol.
Deze heeft daar geresulteerd een sterke afname van de vraag naar ongeschoold
werk en in een verschuiving in het functieprofiel van industriële bedrijven naar
hogere functieniveaus (Van Veen en Wielers 1999). De thans in zwang zijnde
organisatie van de productie in industriële bedrijven stelt hoge eisen aan de
flexibiliteit van werknemers die geregeld moeten kunnen overschakelen op andere
productiemethoden en producten. Dit vraagt vaardigheden op een hoger abstractieniveau dan de vroegere bulkproductie. Deze vereisten van de productieorganisatie
vertalen zich in hogere opleidingseisen bij het aantrekken van nieuw personeel en
in verhoogde uitstroomkansen voor lager opgeleiden bij reorganisatie.
Het wegvloeien van werkgelegenheid voor laaggeschoolden in de industrie is
gepaard gegaan met een sterk toegenomen vraag in de dienstensector, maar deze
functies worden veelal uitgevoerd door personen met een hoger dan elementair
opleidingsniveau. Mede als gevolg daarvan zijn de lonen in de laagste functieniveaus omhooggegaan, waardoor er een kloof is ontstaan tussen de productiviteit
van de zeer laag geschoolden en het loon voor functies op het laagste niveau. De
voortgaande stijging van het opleidingsniveau van schoolverlaters heeft de kansen
van de zeer laag geschoolden vervolgens ook geen goed gedaan.
Gemiddeld lage kwalificaties van de beroepsbevolking van de minderheden in
combinatie met een ruim kwalificatieaanbod op een relatief hoog niveau werkt
'statistische' discriminatie van minderheden bij het aantrekken van personeel in de
hand. Dit blijkt vooral op de lagere functieniveaus dan ook op ruime schaal voor te
komen en het is een niet te veronachtzamen factor in de arbeidskansen van de
minderheden.
9.3 Aanknopingspunten voor verbetering
Bij het overwegen van aanknopingspunten voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van de minderheden zal men in eerste instantie uitgaan van de factoren die
bepalend zijn voor hun achterstand. Voor elk van de genoemde factoren - kwalificatietekorten, culturele factoren, langdurige werkloosheid, vraag-aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt en opvattingen en gedrag van personen in arbeidsorganisaties die te maken hebben met personeelsselectie - geldt dat ze eigenlijk te
algemeen zijn om directe aanknopingspunten te bieden voor beïnvloeding.
Toespitsing op specifieke groeperingen in de minderhedenbevolking en op
specifieke segmenten in de vraag naar arbeid levert concretere aangrijpingspunten.
Aanknopingspunten die aansluiten op achterstandsfactoren representeren in zekere
zin een negatieve invalshoek. Aanknopingspunten zijn ook te vinden door uit te
gaan van kansen, een voorbeeld hiervan is het zelfstandig ondernemerschap. In de
reeks aanknopingspunten die in deze paragraaf worden besproken ontbreekt dit dan
ook niet.
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Aanknopingspunten voor verbetering van de arbeidskansen van minderheden
impliceren vaak vormen van ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden. Bij
het beschouwen daarvan moet worden bedacht dat een toenemend deel van de
minderhedenbevolking de concurrentie op de arbeidsmarkt uitstekend aankan. Dit
geldt meer in het bijzonder voor al dan niet in Nederland geboren jongeren uit de
minderheden die een beroepsgerichte opleiding hebben voltooid en die zonder
enige externe steun vrijelijk en met succes op de arbeidsmarkt opereren. Wel geven
zij nogal eens te kennen dat zij worden gehinderd door de negatieve beeldvorming
die het gevolg is van de gemiddeld ongunstige arbeidsmarktrelevante kenmerken
van de groep waartoe zij worden gerekend.
Naast deze nog relatief kleine groep succesvolle arbeidsmarktdeelnemers uit de
minderheden is er echter een veel grotere groep die het op eigen kracht op de
arbeidsmarkt niet redt. Zij moeten het hebben van stimuleringsmaatregelen van de
overheid, initiatieven van sociale diensten, arbeidsbemiddelingsinstellingen en
opleidingsinstellingen en van projecten vanuit bedrijfstakken. Welke aanknopingspunten er voor dit soort initiatieven zijn om de arbeidskansen te vergroten van deze
minder succesvolle categorieën uit de minderheden is het onderwerp van deze
paragraaf.
9.3.1 Aanknopingspunten aan de aanbodzijde
Een deel van de aanknopingspunten voor verbetering van de arbeidskansen van de
minderheden sluit aan bij factoren die verbonden zijn met het arbeidsaanbod:
kwalificatietekorten, culturele aspecten, langdurige werkloosheid en cumulatie van
ongunstige arbeidsmarktrelevante kenmerken.
Aanknopingspunt kwalificatietekorten
Binnen de minderheden zijn deelgroeperingen te onderscheiden met kwalificatietekorten van specifieke aard. In het voorgaande zijn al de Turkse en Marokkaanse
mannen van 40 jaar en ouder genoemd die te maken hebben met een cumulatie van
kwalificatietekorten. Mede met het oog op de leeftijd en gegeven het feit dat velen
van hen niet kunnen lezen of schrijven, is het niet erg waarschijnlijk dat scholing
hen nog kan doen terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt. Veenman (1998) stelt
dat er voor deze groep geen reële aanknopingspunten meer zijn voor terugkeer naar
de arbeidsmarkt.
Ook voor de niet-werkenden uit de minderheden in de leeftijdsklasse van 25-40 jaar
die de schoolbanken al geruime tijd achter zich hebben gelaten, zal beroepsgerichte
scholing in de meeste gevallen geen reëel alternatief zijn. Een deel van hen mist de
cognitieve basisvaardigheden die nodig zijn om zo'n opleidingstraject met succes te
volgen. Verbetering van hun taalvaardigheid in het Nederlands zou hen wel
kunnen helpen om met meer gemak op de arbeidsmarkt te kunnen opereren. Via
werkervaringsplaatsen en tijdelijk werk kunnen arbeidsorganisaties een beeld
krijgen van hun mogelijkheden.
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Van andere aard zijn de opleidingstekorten onder de jongeren uit de minderheden.
Een toenemend deel van hen heeft in Nederland deelgenomen aan het onderwijs,
maar in hoofdstuk 5 is vastgesteld dat voortijdig schoolverlaten onder hen in
onevenredige mate voorkomt. Uit onderzoek onder deze voortijdig schoolverlaters
blijkt dat zij aanvankelijk niet zo veel problemen hebben om aan werk te komen,
maar dat het maar weinigen lukt een stabiele arbeidsrelatie te realiseren. In
hoofdstuk 6 zijn de verschillende mogelijkheden besproken die worden
ondernomen om deze voortijdig schoolverlaters alsnog op het goede spoor te
krijgen.
Een specifiek probleem vormt het hiervoor gesignaleerde gegeven dat achter
eenzelfde diploma nog grote verschillen in arbeidsmarktrelevante vaardigheden
schuil kunnen gaan. Daarbij kan een rol spelen dat, zoals in hoofdstuk 4 is
gebleken, de objectief gemeten prestaties van leerlingen uit de minderheden in
overeenkomstige schooltypen van voortgezet onderwijs gemiddeld genomen
aanzienlijk lager zijn dan de prestaties van autochtone leerlingen. Het is zeer wel
mogelijk dat zij daarmee op de arbeidsmarkt in moeilijkheden komen. Aanvullende, specifieke beroepsgerichte scholing zou bij sommige van deze jongeren dit
nadeel wellicht kunnen compenseren.
Specifieke kwalificatieproblemen van weer andere aard doen zich voor bij
nieuwkomers. Het gaat daarbij vooral om vluchtelingen, asielzoekers en partners
van hier verblijvende personen uit de minderheden. Hun probleem bestaat in veel
gevallen in de eerste plaats uit hun geringe beheersing van de Nederlandse taal.
Hiervoor is al een keer de bevinding uit hoofdstuk 5 gememoreerd dat een NT2cursus voor nieuwkomers dit probleem niet geheel kan oplossen. Het zich eigen
maken van het Nederlands kost tijd en dan nog geldt dat arbeidsplaatsspecifiek
idioom vrijwel alleen op de arbeidsplaats zelf kan worden geleerd. Taalstages lijken
voor deze groepering dan ook het aangewezen aanknopingspunt.
Een andere moeilijkheid waar veel nieuwkomers mee te maken hebben is dat hun
formele opleidingskwalificatie van een lager niveau is dan een vergelijkbare
formele kwalificatie in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat buitenlandse diploma's
door Nederlandse arbeidsorganisaties vaak niet worden erkend. Bijscholing is dan
de aangewezen weg, maar in de praktijk blijkt het niet eenvoudig het scholingsaanbod hierbij precies af te stemmen op de vraag.
Aanknopingspunt culturele factoren
Bij de bespreking van de mogelijke invloed van culturele factoren op de arbeidspositie van de minderheden is duidelijk geworden dat deze meer invloed hebben op
de deelname aan de arbeidsmarkt op zich dan op de arbeidskansen van de arbeidsmarktdeelnemers. Het sterkst geldt dit voor de geringe arbeidsmarktparticipatie van
Turkse en Marokkaanse vrouwen. Eerder is opgemerkt dat non-participatie aan de
arbeidsmarkt, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid, vrijwel altijd berust
op een keuze van de aspirantdeelnemer. Dat geldt in het algemeen ook voor het
laten meewegen van culturele factoren in een dergelijke keuze. De vraag is of men
invloed zou willen uitoefenen op dit soort keuzen en welke mogelijkheden er zijn
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om dit te doen.
In de analyse van werkloosheidsrisico's in hoofdstuk 7 zijn geen effecten van
culturele factoren gevonden. Dat wil niet zeggen dat culturele factoren niet op een
meer verborgen wijze invloed kunnen uitoefenen op arbeidskansen. Zo zouden
cultuurgebonden beelden over beroepen personen uit de minderheden ertoe kunnen
aanzetten bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt te mijden, ook al liggen daar
voor hen kansen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor Turken en Marokkanen
ten aanzien van werk in de zorgsector en in de bouw. Bij Surinamers kan dit spelen
met betrekking tot werk in de industrie. Gerichte voorlichting kan hier wellicht een
aanknopingspunt bieden voor verandering.
Aanknopingspunt langdurige werkloosheid
Langdurige werkloosheid is een algemene factor die bij autochtonen de kansen op
werk evenzeer vermindert als bij de minderheden. Er is al opgemerkt dat langdurige werkloosheid thans wordt gehanteerd als aanknopingspunt bij uitstek voor
maatregelen die zijn gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarbij moet er
wel rekening mee worden gehouden dat de situatie van langdurige werkloosheid bij
de minderheden vermoedelijk een enigszins andere inkleuring krijgt dan bij
autochtone langdurig werklozen. Uit onderzoek naar langdurige werkloosheid
onder de minderheden blijkt dat er bij een deel van deze groep de neiging bestaat
zich af te keren van de Nederlandse samenleving en zich meer te richten op de
eigen groep (Van Eekert en Gelderloos 1990). Hier moet rekening mee worden
gehouden bij de toepassing van maatregelen voor deze langdurig werklozen.
Veenman (1998) constateert in dit verband dat langdurig werklozen uit de minderheden vaak moeilijk bereikbaar zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat maatregelen die
bij autochtone werklozen kansen vergrotend werken, bij de minderheden een veel
geringere effectiviteit hebben.
Aanknopingspunt cumulatie van negatieve kenmerken
In de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat er bij sommige subgroepen uit de
minderheden sprake is van een cumulatie van ongunstige kenmerken. Vooral
Turkse en Marokkaanse 40-plussers hebben hiermee te maken. De aanduiding
'kanslozen' wordt voor hen niet zonder grond gebruikt. Veenman (1999) stelt voor
om pogingen deze mensen nog aan het werk te krijgen verder achterwege te laten
en hen alleen nog te laten deelnemen aan sociale activeringsprogramma's. Dit zou
ruimte en middelen vrijmaken voor degenen die hij aanduidt als de kansarmen
onder de minderheden: langdurig werkloze jongeren, nieuwkomers en anderen uit
de minderheden met een bovenminimaal opleidingsniveau.
9.3.2 Aanknopingspunten aan de vraagkant
Ook een optimale benutting van de aanknopingspunten aan de aanbodkant zal de
arbeidskansen van de minderheden niet op het niveau brengen van de kansen van
autochtonen. Dat komt doordat de relevante factoren niet alleen bij het aanbod
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liggen, maar ook bij de vraagkant van de markt. Alvorens daarop in te gaan, wordt
eerst gekeken naar aanknopingspunten die zijn te vinden op het snijvlak van vraag
en aanbod. In dit onderdeel wordt ook enige aandacht besteed aan de mogelijkheden die het zelfstandig ondernemerschap biedt voor het vergroten van de
arbeidskansen van de minderheden.
Aanknopingspunt vraag-aanbodverhoudingen
Op verschillende plaatsen in dit hoofstuk en in de voorgaande hoofdstukken zijn
negatieve effecten van de ontwikkeling van de vraag-aanbodverhoudingen voor
ongeschoold werk ter sprake gekomen als factor in de arbeidskansen van de
minderheden. Daarbij is meer in het bijzonder gewezen op het verdwijnen van een
groot deel van het ongeschoolde werk in de industrie ten gevolge van de
economische herstructurering in de jaren tachtig. Het stimuleren van de vraag naar
laaggeschoold werk door middel van subsidies en het creëren van banen op dit
niveau lijkt een voor de hand liggend antwoord. Veel beleidsmaatregelen zijn hier
ook op gericht. In het voorgaande is echter ook opgemerkt dat een zeer groot deel
van het ongeschoolde werk wordt uitgevoerd door personen met een hoger
opleidingsniveau dan voor het functieniveau is vereist. Het is dan ook geenszins
een uitgemaakte zaak dat de vraagstimulering en de banencreatie ten behoeve van
langdurig werklozen ook voldoende effect hebben voor laagopgeleiden uit de
minderheden. Daarvoor zijn op zijn minst extra activiteiten nodig in de sfeer van
toeleiding en bemiddeling.
Aanknopingspunt beeldvorming en achterstelling
In het laatsgenoemde aanknopingspunt, de vraag-aanbodverhoudingen, vormen
arbeidsorganisaties het object van activiteiten en maatregelen. Dat is ook het geval
wanneer men iets wil doen aan de negatieve beeldvorming over de productieve
vaardigheden van werkzoekenden uit de minderheden en aan de achterstelling bij
sollicitaties. Uit de eerder aangehaalde studie van Bovenkerk et al. (1995) is
gebleken dat bedrijven die een beleid van positieve actie voor minderheden voeren
minder geneigd zijn sollicitanten uit de minderheden bij sollicitaties ongunstiger te
behandelen. Het bevorderen van zo'n beleid door bedrijven kan dus helpen achterstelling tegen te gaan. Sinds de invoering van de Wet bevordering evenredige
arbeidsdeelname minderheden (WBEAA) voert de overheid een hierop gericht
beleid. In paragraaf 9.4.2 wordt er verder op ingegaan.
Bij de bespreking van negatieve beeldvorming en achterstelling is gewezen op het
verschijnsel van de 'statistische' discriminatie. Het komt erop neer dat beelden,
gebaseerd op gemiddelde kenmerken van een groep, worden toegepast op individuele leden (sollicitanten) uit die groep. Er zijn aanwijzingen dat negatieve
verwachtingen ten aanzien aspirant werknemers uit de minderheden doorbroken
kunnen worden door bemiddelaars of opleiders die het vertrouwen genieten van de
desbetreffende arbeidsorganisatie en die een beter zicht hebben op de individuele
kwaliteiten van de werkzoekenden (Berkhout 1997: 61). Ook sollicitatietraining
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kan in dit verband zinvol zijn. Het blijkt dat personen uit de minderheden hier ook
meer dan gemiddeld gebruik van maken (Research voor Beleid 1998: 23).
Statistische discriminatie brengt ook met zich mee dat arbeidsorganisaties die nooit
hebben gewerkt met personen uit de minderheden geen gelegenheid hebben gehad
het statistische beeld dat bestaat van de capaciteiten van minderheden te toetsen
aan de realiteit. Het stimuleren van kennismaking met personen uit de minderheden in stage- en werkervaringplaatsen kan ertoe bijdragen de drempel voor het
aantrekken van personeel uit de minderheden te verlagen.
Aanknopingspunt zelfstandig ondernemerschap
Het aantal zelfstandige ondernemers onder de etnische minderheden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De toename is in de meeste groeperingen sterker dan
onder de autochtone bevolking. Het zelfstandig ondernemen levert daarmee een
substantiële bijdrage aan de arbeidskansen van de minderheden. Dit geldt niet
alleen voor de ondernemers zelf. Etnische ondernemers rekruteren hun werknemers
vaak uit de eigen groepering. Etnisch ondernemerschap kan zodoende een
multiplier-effect hebben op de werkgelegenheid van de minderheden.
Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap onder minderheden biedt kansen,
maar het bergt ook gevaren in zich (SER 1998: 6). Bij de keuze van een branche
oriënteren veel aspirant etnische ondernemers zich op succesvolle voorbeelden
binnen de eigen groep. Het gevolg hiervan is een opeenhoping van ondernemers in
bepaalde segmenten, met negatieve gevolgen voor de rendementen en met een
aanzienlijk aandeel mislukkingen. Dit doet zich vooral voor in de horeca en de
detailhandel. De eenzijdige brancheoriëntatie van ondernemers uit de minderheden
is de laatste jaren overigens afgenomen.
Een volgende risicofactor is het lage opleidingsniveau van veel starters uit de
minderheden. De daarmee samenhangende kwalificatietekorten kunnen negatieve
effecten hebben op de bedrijfsperspectieven. Ten slotte is er het probleem van de
vaak te beperkte netwerken van de etnische ondernemers. Ze hebben buiten de
eigen groep te weinig contacten en missen daardoor vaak relevante informatie en
kansen. Wil men het etnisch ondernemerschap gebruiken als aanknopingspunt voor
het bevorderen van arbeidskansen, dan is het nodig rekening te houden met de
genoemde risicofactoren.
9.3.3 Conclusie
De factoren die een rol spelen bij de verklaring van de geringere arbeidskansen van
de minderheden bieden, mits toegespitst op de relevante categorieën, aanknopingspunten voor verbetering. In deze paragraaf zijn zowel aan de aanbodzijde als aan
de vraagzijde aanknopingspunten naar voren gekomen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat een deel van de aanknopingspunten algemeen van aard is. Dit geldt
in het bijzonder voor de mogelijkheden aan de aanbodkant. Scholing, begeleiding
bij bemiddeling, arbeidservaringsplaatsen, sollicitatietraining, het zijn allemaal
aanknopingspunten die ook bij specifieke groepen autochtone werkzoekenden
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effectief kunnen zijn voor verbetering van hun arbeidskansen. Hetzelfde geldt voor
aanknopingspunten in de sfeer van het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor
langdurig werklozen en het subsidiëren van laagbetaalde arbeid. Het algemene
karakter van dit type aanknopingspunten brengt met zich mee dat goed in het oog
moet worden gehouden in hoeverre ze minderheden voldoende bereiken en of ze
voldoende zijn toegesneden op hun specifieke tekorten en behoeften.
NT2-cursussen vormen een specifiek aanknopingspunt voor diegenen uit de
minderheden die het Nederlands onvoldoende beheersen. Het NT2-onderwijs richt
zich nu onder invloed van de inburgeringsprogramma's sterk op de nieuwkomers.
Het is echter ook van betekenis voor aanzienlijke aantallen oudkomers.
Discriminatie en negatieve beeldvorming over minderheden zijn factoren van
betekenis voor hun arbeidskansen gebleken. Het lijkt in de eerste plaats te gaan om
statistische discriminatie. De kans bestaat dat deze vorm van discriminatie aan
betekenis inboet wanneer de arbeidsmarkt aantrekt. Betrouwbare informatie over
werkzoekenden, geleverd door betrouwbare contactpersonen vanuit opleidingen en
bemiddelingsinstellingen en opleidingen, kan ook soelaas bieden. Ook stages en
werkervaringsplaatsen kunnen helpen het gegeneraliseerde beeld over personen uit
de minderheden bij te stellen. Het uitoefenen van een zekere pressie op bedrijven
om voldoende personen uit de minderheden in dienst te hebben is ook een
mogelijkheid, zij het dat dit ook averechtse effecten kan hebben.
Veel van de genoemde aanknopingspunten komen neer op het wegwerken of
verminderen van negatieve aspecten. Een meer positief getint aanknopingspunt
levert de sterk toegenomen trek naar het zelfstandig ondernemerschap. Het
stimuleren van het etnisch ondernemerschap en het beperken van de risicofactoren
die daarmee zijn verbonden kan de werkgelegenheid onder de minderheden een
positieve impuls geven.
9.4 Beleid
Een aanzienlijk deel van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid van de
overheid is gericht op het verbeteren van de arbeidskansen van specifieke groeperingen uit de bevolking die te maken hebben met achterstand in arbeidsdeelname.
In het voorgaande is al enkele keren opgemerkt dat veel overheidsmaatregelen in
de sfeer van het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en loonkostensubsidies
langdurige werkloosheid als criterium voor toepassing hanteren. Daarnaast wordt
een laag loon gehanteerd als grond voor het toekennen van loonkostensubsidies.
Gezien de aard van de arbeidsmarktpositie van de minderheden zoals deze in dit
rapport is beschreven, zal het duidelijk zijn dat dit beleid ook voor hen in principe
uiterst relevant is. Toch wordt er hier slechts summier aandacht aan besteed. De
reden daarvan is dat er maar weinig informatie is over de mate waarin de
minderheden met dit beleid worden bereikt. Dat is mede het gevolg van het
gegeven dat dit type beleidsmaatregelen doorgaans geen specificatie naar
minderheden bevat.
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Meer informatie is er over het specifiek op de minderheden gerichte beleid van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit beleid bestaat uit twee
hoofdonderdelen: een op arbeidsorganisaties gericht beleidsonderdeel dat beoogt de
arbeidskansen van de minderheden te verbeteren en een beleidsonderdeel dat mikt
op bevordering van de arbeidsdeelname van nieuwkomers. Beide beleidsonderdelen
zijn gekoppeld aan recentelijk van kracht geworden wetten, de Wet stimulering
arbeidsdeelname minderheden (wet Samen) en de Wet inburgering nieuwkomers
(WIN).
Voor het wel en wee van de arbeidsmarkt is niet alleen de overheid bepalend. Ook
de sociale partners drukken via hun beleid een stempel op de vormgeving van de
arbeidsmarkt. In interactie met de wettelijke maatregelen met betrekking tot de
arbeidsmarktkansen van de minderheden hebben zij in 1996 in de Stichting van de
Arbeid afspraken gemaakt over de bevordering van de werkgelegenheid van de
minderheden. Dit akkoord is een vervolg op een eerder akkoord uit 1990. De
inhoud en de doorwerking van dit tweede akkoord worden in deze paragraaf
besproken.
Arbeidsvoorziening is de derde grote 'partij' die van belang is voor de arbeidspositie
van de minderheden. Arbeidsvoorziening probeert via de arbeidsbureaus vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Waar discrepanties bestaan tussen
vraag en aanbod zet Arbeidsvoorziening instrumenten als scholing en trajectbegeleiding in om vraag en aanbod nader tot elkaar te brengen. De minderheden zijn al
sinds lange tijd een specifieke doelgroep voor Arbeidsvoorziening. Het arbeidsvoorzieningsbeleid ten aanzien van deze doelgroep heeft onlangs weer enkele nieuwe
impulsen gekregen.
9.4.1 Algemeen werkgelegenheidsbeleid van de rijksoverheid
Al sinds een groot aantal jaren voert de overheid een beleid dat is gericht op het
bevorderen van werkgelegenheid aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt. De
belangrijkste elementen van dit beleid zijn het creëren van banen voor gehandicapten, langdurig werklozen, jongeren en uitkeringsgerechtigden en het verstrekken van loonkostensubsidies aan bedrijven voor laagbetaalde banen en voor banen
waarop langdurig werklozen worden geplaatst. Door opeenvolgende kabinetten zijn
tal van initiatieven ondernomen en regelingen ontworpen voor deels overlappende
doelgroepen. In de afgelopen jaren heeft hierin een belangrijke sanering plaatsgevonden. Wat resteert zijn twee loonkostensubsidieregelingen en een drietal
vormen van extra werkgelegenheid.
Loonkostensubsidies worden verstrekt in de vorm van een afdrachtskorting voor
langdurig werklozen, de Regeling vermindering langdurig werklozen (VLW), en
als Speciale afdrachtskorting (SPAK) voor laagbetaalde banen. De belangrijkste
vormen van extra werkgelegenheid zijn de Regeling extra werkgelegenheid voor
langdurig werklozen (EWLW, beter bekend als Melkert-1), het Tijdelijk besluit
subsidiëring experimenten activering uitkeringsgelden (EAU, bekend als
Melkert-2). De al langer bestaande banenpoolplaatsen en de
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Jeugdwerkgarantiebanen zijn als WIW-banen ondergebracht in de Wet inschakeling werkzoekenden.
Van de loonkostensubsidies wordt op uitgebreide schaal gebruikgemaakt. Salverda
(1998) schat het aantal toepassingen van de SPAK in 1997 op 1,2 miljoen gevallen.
Het aantal personen waarvoor gebruik wordt gemaakt van de VLW zou in 1997
ongeveer 60.000 bedragen. Over het aandeel van de minderheden in de toepassing
van de SPAK en de VLW zijn geen gegevens bekend.
Het aantal extra banen krachtens de verschillende regelingen stond eind 1998 op
34.700 voor de EWLW, 12.000 voor de EAU en 40.000 voor de WIW (SCP 1999:
74). Over de deelname van personen uit de minderheden aan de Melkert-1-banen,
zijn geen gegevens voorhanden. De deelname van de minderheden aan de Melkert2-banen lijkt groot. Van Diepen en Jansen (1997) noemen een instroompercentage
van 45% allochtonen in de eerste helft van 1997 en vergelijkbare percentages in
eerdere periodes.
Over het minderhedenaandeel in de WIW is nog geen informatie. Wel zijn de
aandelen van de minderheden in de JWG- en banenpoolbanen in 1997 bekend.
Voor de JWG bedroeg dit 24% en voor banenpool 26%. De regelingen lijken een
aanzienlijk bereik onder de minderheden te hebben, maar als men kijkt naar het
aandeel van de minderheden in de langdurige werkloosheid dan valt dit toch nog
tegen. Dit bedroeg medio 1996 namelijk 29%.
Voor elk van de hier genoemde regelingen en maatregelen geldt dat de minderheden in de doelgroep ervan zijn oververtegenwoordigd. Of zij er naar evenredigheid gebruik van (kunnen) maken, kan met de voor deze rapportage beschikbare
gegevens niet goed worden vastgesteld.
9.4.2 Specifiek arbeidskansenbeleid voor minderheden
De overheid voert op een aantal punten specifiek beleid om de positie van de
minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. De belangrijkste elementen van dit
beleid passeren hier kort de revue. Achtereenvolgens komen aan bod: de wetgeving
die bedrijven moet aanzetten tot het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging van de minderheden in het personeelsbestand, de Wet bevordering
evenredige arbeidskansen allochtonen (WBEAA) en de opvolger ervan, de wet
Samen; de Wet inburgering nieuwkomers (WIN), waarvan de educatieve aspecten
al in hoofdstuk 6 zijn besproken; en ten slotte initiatieven ten aanzien van het
stimuleren van etnisch ondernemerschap en de instelling van een Taskforce
minderheden en arbeidsmarkt. Activiteiten en initiatieven van de Arbeidsvoorziening worden behandeld in een afzonderlijke paragraaf.
WBEAA
Na een voorgeschiedenis van bijna 15 jaar is in 1994 de Wet bevordering
evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) van kracht geworden. Bij het
voortraject is een groot aantal adviescommissies betrokken geweest, de SER heeft
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er meer dan eens over geadviseerd. De Tweede Kamer heeft met een initiatiefwetsontwerp ten slotte nog een doorslaggevende rol gespeeld. De voorgeschiedenis
van de wet is uitgebreid besproken in de Rapportage minderheden 1993 en de
Rapportage minderheden 1996 en hoeft hier niet te worden herhaald.
De WBEAA verplichtte bedrijven met ten minste 35 werknemers te streven naar
evenredige vertegenwoordiging van de minderheden in het eigen personeelsbestand. Om dit te bevorderen werden bedrijven verplicht tot registratie van de
herkomst van het personeel en tot het indienen van een openbaar jaarverslag op
basis van deze registratie. Dit jaarverslag moest ter inzage worden gelegd bij de
Kamer van Koophandel. Voorts kende wet een verplichting tot het maken van een
werkplan met streefcijfers voor het aandeel minderheden in het personeel en met
maatregelen ter realisering van de streefcijfers. De wet bevatte strafrechtelijke
sancties bij niet nakomen van de eisen ten aanzien van jaarverslag en werkplan.
De WBEAA stuitte van het begin af aan op tegenstand van werkgeversorganisaties.
De wet werd door het toenmalige kabinet gepresenteerd als een ondersteuning van
het akkoord over de minderheden dat de sociale partners in 1991 in de Stichting
van de Arbeid hadden afgesloten (zie § 9.4.3). De werkgeversorganisaties zagen dit
anders. De weerstand had onder andere te maken de rol die het parlement in de
totstandkoming van de wet had gespeeld. De werkgeversorganisaties meenden dat
hun opvattingen in de wet onvoldoende tot hun recht kwamen en stelden dat er
geen behoefte was aan de wet.
De uitvoering van de WBEAA is tweemaal onderzocht, in 1996, twee jaar na
invoering en in 1997 (Berkhout et al. 1996; Berkhout 1997). Twee jaar na
invoering van de wet had ongeveer de helft van de bedrijven voldaan aan de
registratieverplichting. Nog geen kwart had een jaarverslag over de registratie
gedeponeerd en niet meer dan één op de acht bedrijven had een werkplan
opgesteld. De onderzoekers concludeerden dat de wet in de praktijk vooral werd
opgevat als weer een nieuwe administratieve verplichting en dat de activerende
werking ervan uiterst gering was. Een jaar later, in 1997, waren de resultaten
nauwelijks anders. Uit de onderzoeken werd duidelijk dat de achterliggende reden
voor de geringe effectiviteit van de wet in de eerste plaats moet worden gezocht in
de mening van werkgevers dat de wet geen nut heeft. Zij zien een gebrek aan
bereidheid om minderheden in het personeel op te nemen niet als een relevante
oorzaak van de lage arbeidsdeelname van de minderheden. Naar hun opvatting is
het probleem gelegen in de geringe kwaliteit van het arbeidsaanbod vanuit de
minderheden.
Van de mogelijkheid tot het opleggen van sancties vanwege het niet nakomen van
de wettelijke verplichtingen is niet gebruikgemaakt.
Wet Samen
Het verzet van de werkgeversorganisaties en de gebleken geringe doorwerking van
de WBEAA vormden de aanzet tot een heroverweging. Een nieuw akkoord over de
minderheden in de Stichting van de Arbeid bood aanknopingspunten voor een
voorstel tot wijziging van de WBEAA. Tot de wijzigingsvoorstellen behoorde ook
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een voorstel voor naamsverandering: Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (wet Samen). Het voorstel werd in 1997 ingediend en is in april 1998 in de
Eerste Kamer aangenomen. De wet is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
1998 in werking getreden.
Het doel van de wet Samen wijkt in zijn formulering enigszins af van het doel van
de WBEAA, de strekking ervan is evenwel niet veranderd. Waar de WBEAA het
bevorderen van evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in arbeidsorganisaties tot doel had, beoogt de wet Samen de stimulering van evenredige arbeidsdeelname van de minderheden. De verplichting tot registratie van het personeel
naar herkomst in bedrijven met 35 of meer werknemers blijft in de nieuwe wet
gehandhaafd. Daarbij is de mogelijkheid geopend om bij het vaststellen van de
herkomst zelfidentificatie als criterium te kiezen. Het belangrijkste nieuwe element
in de wet behelst het in elkaar schuiven van het jaarverslag met de registratiegegevens en het werkplan met activiteiten en maatregelen ter realisering van evenredigheid. In de nieuwe wet is alleen een jaarverslag vereist. Dit dient naast de
registratiegegevens ook een overzicht te bevatten van genomen en te nemen
maatregelen. Het jaarverslag moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en
het oordeel van de raad moet in het verslag worden vermeld. Nieuw is ook dat het
jaarverslag moet worden ingediend bij het RBA in de vestigingsregio van het
bedrijf. Het Centraal Bestuur van Arbeidsvoorziening krijgt tot taak jaarlijks
opgave te doen van het aantal werkgevers dat aan de verplichting heeft voldaan.
De wet Samen kent anders dan de WBEAA geen strafrechtelijke sancties.
Organisaties kunnen een civiele procedure instellen tegen bedrijven die nalatig
blijven. De Arbeidsinspectie wordt ingeschakeld om de naleving van de wet te
bevorderen. De inspectie krijgt daartoe de bevoegdheid om bij een werkgever een
onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet.
Werkgevers hebben tot 1 september 1998 de tijd gekregen voor het opstellen van
hun eerste jaarverslag. In april 1999 is een eerste mededeling verschenen over het
aantal werkgevers dat aan de jaarverslagverplichting heeft voldaan. Berekend is dat
ruim 22.000 bedrijven te maken hebben met de jaarverslagverplichting. In juni
1999 hadden 7.920 bedrijven bij hun RBA een jaarverslag over 1997 gedeponeerd,
dat is 36% van het aantal bedrijven met een verplichting. Dit percentage is hoger
dan het percentage bedrijven dat onder de WBEAA een jaarverslag inleverde en het
is beduidend hoger dan het aandeel bedrijven dat onder de oude wet een werkplan
maakte. Op hetzelfde tijdstip hadden 4.301 bedrijven hun verslag over 1998
ingeleverd. In hoeverre de jaarverslagen voldoen aan de eisen van de wet Samen is
echter nog niet bekend.
WIN
Op verschillende plaatsen in de hoofdstukken over de arbeidspositie van de
minderheden is gebleken dat het voor nieuwkomers buitengewoon moeilijk is zich
op de arbeidsmarkt een behoorlijke plaats te verwerven. De term 'invechten' lijkt in
dit verband niet misplaatst en maar weinigen komen op eigen kracht als overtui351

gende winnaar uit deze 'strijd' naar voren. De moeilijke entree van de nieuwkomers
in de Nederlandse samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het
bijzonder is sinds enige jaren object van concreet beleid van de rijksoverheid. Dit
beleid heeft een wettelijk kader gekregen in de Wet inburgering nieuwkomers
(WIN). De WIN is al ter sprake gekomen in het hoofdstuk over het onderwijsbeleid
(hoofdstuk 6). Het inburgeringsprogramma dat in de wet is vastgelegd bevat echter
niet alleen educatieve elementen. Sluitstuk van het inburgeringsprogramma is de
overdracht naar een arbeidstoeleidingstraject voor nieuwkomers die willen werken.
Bij de arbeidstoeleiding is een belangrijke taak weggelegd voor Arbeidsvoorziening. Het is de bedoeling dat de nieuwkomers door het gemeentelijk Bureau
Nieuwkomers worden overgedragen aan Arbeidsvoorziening. Door Arbeidsvoorziening wordt vervolgens, idealiter op basis van de door het Bureau Nieuwkomers
geleverde gegevens, een traject naar werk uitgestippeld. Vanwege de bijzondere
situatie van veel nieuwkomers wordt hiervoor door Arbeidsvoorziening, liefst in
samenspraak met de gemeente, een speciaal dienstenpakket opgezet. Dit kan
bestaan uit onder meer extra taalscholing, een oriëntatie- of schakelcursus, vakgerichte scholing, werk- of taalstages, sollicitatietraining, training in sociaalcommunicatieve vaardigheden en natuurlijk ook bemiddeling naar werk.
Bij het verschijnen van deze rapportage is de WIN nog geen jaar van kracht. Over
de effecten ervan op de arbeidskansen van de nieuwkomers kan dus nog weinig
worden gezegd. De eerste gegevens over de werking van de wet ten aanzien van de
arbeidstoeleiding en de arbeidsmarktpositie van de nieuwkomers zijn afkomstig uit
een onderzoek van Regioplan (Weening en Visser 1998). Daaruit blijkt dat de
samenwerking tussen de Bureaus Inburgering en de instellingen die zijn betrokken
bij het educatieve programma enerzijds en Arbeidsvoorziening anderzijds nog
duidelijk op gang moet komen. Het onderzoeksrapport concludeert dat "deelnemers
aan programma's daardoor nog te vaak uit het zicht verdwijnen en nieuwkomers
die daarvoor in aanmerking komen niet actief worden overgedragen voor arbeidstoeleiding." Een te geringe participatie van Arbeidsvoorziening in de inburgering
wordt ook elders geconstateerd (Van Burik 1999).
Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat veel nieuwkomers buiten Arbeidsvoorziening om aan werk komen. Ze verdwijnen dan vaak uit het toeleidingstraject of
komen daar niet aan toe. Deze nieuwkomers accepteren doorgaans werk dat ver
beneden hun kwalificatieniveau ligt. Aangenomen kan worden dat dit een nadelig
effect heeft voor hun arbeidskansen op de langere termijn. Deelnemers aan een
arbeidstoeleidingstraject slagen erin de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
door bijscholing. Om dit voor zoveel mogelijk nieuwkomers te realiseren is volgens
de onderzoekers van Regioplan nodig dat Arbeidsvoorziening actiever participeert
in de inburgering en dat de middelen uit het prestatiebudget van Arbeidsvoorziening, de inkoopmiddelen van de gemeenten en de WIW-gelden hiervoor
gebundeld worden ingezet.
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Zelfstandig ondernemerschap
Hoofdstuk 8 laat zien dat het aantal personen uit de minderheden dat een eigen
bedrijf begint in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In het voorgaande is
etnisch ondernemerschap genoemd als een van de aanknopingspunten voor
verbetering van de arbeidsmarktpositie van de minderheden. Met het oog op de
toenemende betekenis van het zelfstandig ondernemerschap voor de minderheden
heeft het kabinet in 1997 de Sociaal-Economische Raad om een advies 'inzake
etnisch ondernemerschap' gevraagd. Het advies is in 1998 verschenen (SER 1998).
De SER heeft ten behoeve van zijn advies onderzoek laten uitvoeren naar de
ontwikkeling van het etnisch ondernemerschap (Van Tillaart en Poutsma 1998). De
resultaten van dit onderzoek zijn besproken in hoofdstuk 8 (§ 8.4). De SER stelt op
basis van de onderzoeksbevindingen vast dat de keuze voor het ondernemerschap
onder de minderheden sinds het midden van de jaren tachtig fors is toegenomen en
dat de toename onder de vier grootste herkomstgroeperingen groter is dan onder de
autochtone bevolking. Er wordt een grotere spreiding van etnische ondernemers
over verschillende branches geconstateerd en ook dit wordt beschouwd als een
positieve ontwikkeling. Ten slotte constateert de SER dat etnische ondernemers die
met hun bedrijf het eerste jaar weten te overleven daarna niet méér uitvallen dan
autochtone ondernemers. In het eerste jaar is de overlevingskans overigens wel
kleiner.
Naast positieve ontwikkelingen wijst de SER ook op minder gunstige aspecten in
het etnisch ondernemerschap: hoge uitval in het eerste jaar en een groot aandeel
zeer lage inkomens. Bij de bespreking van etnisch ondernemerschap als aanknopingspunt voor arbeidsmarktbeleid zijn al enkele van de factoren genoemd die de
SER hierbij van belang acht.
In de eerste plaats is er de nog altijd omvangrijke keuze van vooral Turkse en
Marokkaanse ondernemers voor risicovolle branches als de horeca en de detailhandel. Als tweede factor noemt de SER het lage opleidingsniveau van veel
startende ondernemers uit de minderheden. Een derde factor is een te geringe
netwerkvorming buiten de eigen groep.
De SER beveelt de overheid aan een beleid te voeren dat is gericht op de bevordering van het etnisch ondernemerschap. Dit beleid zou de gesignaleerde knelpunten
moeten verminderen en de mogelijkheden tot het vinden en benutten van kansen
moeten vergroten. In zijn aanbevelingen bepleit de raad terughoudendheid ten
aanzien van financiële ondersteuning van etnische ondernemers en ten aanzien van
specifieke voorzieningen ten behoeve van de bevordering van etnisch ondernemerschap. De overheid zou vooral moeten bevorderen dat etnische ondernemers
gebruikmaken van al bestaande arbeidsmarktinstrumenten voor zelfstandige
ondernemers. Bovendien zou de samenhang tussen de al bestaande initiatieven en
instellingen op dit terrein moeten worden vergroot.
Bij het formuleren van concrete aanbevelingen verwijst de SER vooral naar eerdere
adviezen en noemt de volgende aandachtspunten.
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Maatregelen ter legalisering van de markt voor persoonlijke dienstverlening.
Juist op deze markt ziet de raad kansen voor minderheden.
Het stimuleren van de economische bedrijvigheid in steden, onder meer door
instelling van een stadseconomiefonds. Startende etnische ondernemers hebben
vaak moeite met het verkrijgen van startkredieten van financiële instellingen.
Een stadseconomiefonds zou door garantstelling een drempel hiervoor kunnen
wegnemen.
Het bevorderen van de oprichting van bedrijvencentra met een goede mix van
autochtone en allochtone ondernemers. Etnische centra wijst de raad expliciet
af, onder meer vanwege slechte ervaringen die hiermee zijn opgedaan.
Deelname van etnische ondernemers aan gemengde bedrijvencentra kan
bijdragen aan de zo nodige netwerkvorming.
Het belang van deelname van etnische ondernemers in franchiseformules en
winkelketens. Dit zou kunnen bijdragen aan de oplossing van knelpunten als
gebrekkige managementvaardigheden bij etnische ondernemers, entreeproblemen in branches en een gebrek aan gunstige locaties.
Vermindering van de regelgeving voor ondernemers en vergroten van de
toegankelijkheid van administratieve procedures die het starten en gaande
houden van ondernemingen met zich meebrengen.
Handhaving van de eis dat ondernemers voldoen aan de eisen ten aanzien van
algemene ondernemersvaardigheden die worden gesteld bij het verlenen van
een vestigingsvergunning. Veel aspirantstarters uit de minderheden hebben
moeite met de cursussen die daarvoor opleiden en de SER bepleit verbetering
van de cursus en van het voorschakeltraject.
Onderzoek naar afscherming van marktsegmenten en bedrijvenlocaties. De
indruk bestaat dat buitenstaanders van bepaalde marktsegmenten worden
geweerd en dat sommige locaties alleen door middel van coöptatie zijn te
verkregen. Minderheden zouden hier in bijzondere mate last van hebben.
Vooral van gemeenten wordt verwacht dat zij hier via toewijzing van vergunningen en locatie dit soort vormen van afscherming tegengaan.
Verbetering van de regeling voor het starten van een bedrijf vanuit de bijstand,
het zogeheten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bz). Voor minderheden zou de
werking van het Bz verbeterd kunnen worden door bij de uitvoering van het Bz
medewerkers vanuit de minderheden te betrekken en door de levensvatbaarheidstoets te screenen op mogelijk cultuurgebonden elementen.

In zijn reactie op het SER-advies stelt het kabinet dat een verdere ontwikkeling van
het ondernemerschap vanuit de minderheden wenselijk is. Het wil dit in de eerste
plaats bereiken door algemene maatregelen ter verbetering van het ondernemersklimaat, vermindering van de regeldruk en meer aandacht voor het ondernemerschap in het onderwijs. Daarnaast zijn er enkele specifiek op de minderheden
gerichte beleidsinitiatieven. In de eerste plaats wil het kabinet in de grote steden
komen tot de aanstelling van mentoren voor etnische ondernemers. Deze moeten
een rol spelen in het op gang brengen van lokale netwerken van en met etnische
ondernemers. In de tweede plaats wil het kabinet stimuleren dat instellingen die te
maken hebben met ondernemers, zoals de Belastingdienst, de Kamers van
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Koophandel en gemeenten, beter inspelen op de specifieke achtergrond van de
etnische ondernemers. Het in het kader hiervan in 1997 gestarte project Migranten
ondernemers: talent, opleiding, resultaat (MOTOR) wordt hiertoe voortgezet.
Voorts verwijst het kabinet naar initiatieven en maatregelen in de sfeer van de
kredietverlening aan kleine ondernemers, de problemen die minderheden hebben
bij het voldoen aan vestigingseisen en de al doorgevoerde verbetering van het Bz.
Taskforce
De rijksoverheid probeert sturing te geven aan maatschappelijke processen. Dit
gebeurt in de eerste plaats door middel van wetten en bestuursmaatregelen.
Tegenwoordig wordt daarnaast steeds vaker het instrument van het convenant
gebruikt. Zo zijn in de convenanten met de grote steden afspraken opgenomen over
bevordering van de werkgelegenheid voor de minderheden. Een nog nieuwer
beleidsinstrument is de instelling van een taskforce. Dit is een groep mensen die
een activerende en stimulerende rol moet vervullen bij de oplossing van een
specifiek maatschappelijk probleem. Deelnemers aan een taskforce zijn bij voorkeur personen die aanzien en bekendheid genieten bij instellingen en groeperingen
die bij het probleem zijn betrokken en wier mening een zeker gewicht in de schaal
legt.
De wet Samen, het tweede minderhedenakkoord in de Stichting van de Arbeid en
het Initiatief minderhedenbeleid van Arbeidsvoorziening waren voor de ministers
van BiZa en SZW aanleiding tot de oprichting van een Taskforce minderheden en
arbeidsmarkt. De taskforce, die onder leiding staat van Ed Nijpels, kreeg tot taak
de implementatie van de nieuwe beleidsinitiatieven te bevorderen. Een van de
eerste activiteiten van de taskforce bestond uit het organiseren van regionale
voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomsten.
Een volgend actiepunt van de taskforce is een vergelijkend onderzoek naar
ingeschrevenen uit de minderheden in de werkzoekendenbestanden van Arbeidsvoorziening en uitzendbureau Randstad. Andere actiepunten zijn: het opzetten van
pilotprojecten voor de verbetering van de toeleiding van personen uit de minderheden naar arbeid door koppeling van sectorale, regionale en lokale arbeidsmarktinstrumenten, een betere vertegenwoordiging van de minderheden onder intercedenten van uitzendbureaus en bemiddelaars van arbeidsbureaus, en vergroten van
de instroom van jonge afgestudeerden uit de minderheden in opleidingsprogramma's van grote arbeidsorganisaties.
9.4.3 Een tweede Stichtingsakkoord
Behalve de rijksoverheid voeren ook de sociale partners beleid ter verbetering van
de arbeidspositie van de minderheden. Zij hebben daarover in 1990 een akkoord
gesloten in de Stichting van de Arbeid. Het akkoord formuleerde als doel een
evenredige arbeidsmarktpositie van de minderheden in een periode van vier tot vijf
jaar. Om dit te bereiken zouden in CAO's afspraken moeten worden gemaakt over
de bevordering van de arbeidsdeelname van minderheden in bedrijfstakken, onder
meer door middel van scholing. Voorts werd voorgesteld om bij de RBA's zoge355

heten bedrijfsadviseurs minderheden aan te stellen. Deze zouden bedrijven moeten
ondersteunen bij het nemen van maatregelen ter realisering van de doelstellingen
van het Stichtingsakkoord.
Het akkoord is door de Stichting van de Arbeid een aantal keren geëvalueerd.
Daarbij is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeken door de Loontechnische
dienst naar de doorwerking van het akkoord bij bedrijven. Uit de onderzoeken
bleek dat de effectiviteit van het akkoord gering was. Een groot deel van de werkgevers kende het akkoord niet. Maar weinig werkgevers namen binnen het bedrijf
maatregelen ter vergroting van de toegankelijkheid voor de minderheden.
Het voorstel voor de aanstelling van bedrijfsadviseurs minderheden bij Arbeidsvoorziening is weliswaar uitgevoerd, maar uit onderzoek naar hun functioneren is
gebleken dat hun effectiviteit ten aanzien van het op gang brengen van minderhedenbeleid in ondernemingen gering is geweest. (Research voor Beleid 1996). Dit
had onder meer te maken met de positionering van de adviseurs binnen de
arbeidsvoorzieningsorganisatie.
De beperkte effectiviteit van het Stichtingsakkoord en de blijvend ongunstige
arbeidsmarktpositie van de minderheden is voor de sociale partners aanleiding
geweest om eind 1996 een nieuw akkoord te sluiten met als titel 'Met minderheden
meer mogelijkheden'. Het doel van het akkoord blijft een substantiële verbetering
van de arbeidsmarktpositie van de minderheden, maar een landelijke taakstelling
wordt niet meer geformuleerd. Gesproken wordt over een nieuwe aanpak die zich
meer dan bij het oude akkoord zal richten op het decentrale niveau. In plaats van
landelijke streefcijfers te geven voor de arbeidsdeelname van de minderheden wordt
aanbevolen om in CAO's een inspanningsverplichting op te nemen voor de
instroom van personen uit de minderheden in bedrijfstakken. In aansluiting hierop
wordt het wenselijk geacht dat ook ondernemingen zich vastleggen op inspanningsverplichtingen en concrete maatregelen nemen, onder meer in de sfeer van de
personeelsselectie.
Scholing wordt in het akkoord gezien als een belangrijke mogelijkheid discrepanties tussen de arbeidsvraag vanuit bedrijven en het aanbod vanuit de minderheden
te verkleinen. Hiervoor zouden vanuit de bedrijfstakfondsen voor scholing en
ontwikkeling projecten ten behoeve van de minderheden moeten worden opgezet.
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn er al, maar de Stichting van de Arbeid
meent dat hier meer mogelijkheden liggen.
Een laatste punt dat hier moet worden genoemd is de reactivering van de bedrijfsadviseurs minderheden. Uit de hiervoor vermelde evaluatie van hun functioneren
was gebleken dat zij zich voor een groot deel met andere taken bezighouden dan
het adviseren van ondernemingen over vergroting van de toegankelijkheid voor
minderheden. De stichting wil bereiken dat deze taak weer het centrale bestanddeel
van hun functie wordt. Daarnaast meent de stichting dat er behoefte is aan wat zij
noemt sectoradviseurs minderheden. Deze sectoradviseurs zouden op bedrijfstakniveau ondersteuning moeten bieden bij het realiseren van afspraken over minderheden in bedrijfstak-CAO's.
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Er zijn inmiddels twee onderzoeken uitgevoerd naar de doorwerking van het
tweede akkoord. De Stichting van de Arbeid heeft zelf onderzocht in hoeverre de
aanbeveling om in CAO's afspraken over minderheden op te nemen navolging
heeft gevonden (Stichting van de Arbeid 1998). Er zijn gegevens verkregen over 62
van de 107 CAO's waarover informatie is gevraagd. In 42 van deze 62 CAO's zijn
afspraken en bepalingen over minderheden opgenomen. In 21 CAO's worden
vanuit de bedrijfstak activiteiten ontwikkeld om de CAO-afspraken in bedrijven uit
te werken. Het uitdragen en bekendmaken van inspanningsverplichtingen aan
bedrijven is in 15 CAO's opgenomen.
In een ander onderzoek is de doorwerking van het Stichtingsakkoord onder
bedrijven vastgesteld (Koning en Niehof 1998). Het onderzoek is uitgevoerd onder
2.500 ondernemingen. Van 1.077 bedrijven is informatie verkregen.
Anders dan het eerste akkoord is het tweede akkoord wel in ruime mate bekend bij
bedrijven: 85% van de ondernemers kent het akkoord. De concrete maatregelen die
in het akkoord worden genoemd, worden echter slechts op beperkte schaal
uitgevoerd. Iets meer dan een derde van de bedrijven zegt één of meer aanbevelingen in uitvoering te hebben genomen. Van bedrijven die vallen onder een CAO
waarin afspraken als bedoeld in het akkoord zijn gemaakt, heeft een groter deel
maatregelen genomen dan van de bedrijven voor wie zo'n CAO niet geldt.
De ondernemers voorzien een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt en meer
dan de helft van degenen die tot nu toe geen maatregelen hebben getroffen ter
vergroting van de toegankelijkheid van het bedrijf voor minderheden meent dat zij
dit in de toekomst wel zullen (moeten) doen.
De aanbeveling tot het vaststellen van een inspanningsverplichting vindt weinig
onthaal. Slechts 12% van de onderzochte bedrijven is hiertoe overgegaan. Het
overgrote deel van de bedrijven (80%) heeft geen contacten met instanties gericht
op de bevordering van de instroom van minderheden.
Ten slotte het voorstel tot het aanstellen van sectoradviseurs minderheden. Dit
voorstel heeft het niet gehaald. In geen enkele sector zijn dergelijke adviseurs
aangesteld. De Stichting van de Arbeid trekt hieruit de conclusie dat dit wellicht
niet zo'n gelukkig voorstel was en dat het aan de sectoren is om uit te maken wat de
beste organisatievorm is voor de coördinatie van de uitvoering van de sectorafspraken.
9.4.4 Minderheden in het beleid van Arbeidsvoorziening
Arbeidsvoorziening is met name voor werklozen een belangrijk kanaal om werk te
zoeken. Van de werkloze werkzoekenden gebruikte in 1997 51% het arbeidsbureau
als zoekkanaal (Research voor Beleid 1998: 23). De groep die via het arbeidsbureau
ook werk vindt is overigens veel kleiner. Van de deelnemers aan het onderzoek
Hoe zoeken werkzoekenden 1997 die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een
baan hadden gevonden, schreef niet meer dan 6% dit toe aan het arbeidsbureau.
Onder langdurig werklozen en minderheden was dit percentage ongeveer het
dubbele (Research voor Beleid 1998: 51).
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Evenredigheidsdoelstelling
De minderheden vormden al in de jaren tachtig een specifieke doelgroep van
Arbeidsvoorziening. Desondanks was Arbeidsvoorziening in die jaren weinig
effectief in de plaatsing van minderheden op vacatures. Het relatieve aantal
plaatsingen van personen uit de minderheden bleef aanzienlijk achter bij het
plaatsingspercentage van autochtone ingeschrevenen. Het grootste deel van de
langdurig werkloze, slecht Nederlands sprekende ingeschrevenen uit de minderheden gold als niet plaatsbaar. Aanbodversterkende activiteiten werden voor hen
niet zinvol geacht.
De aanhoudend ongunstige positie van de minderheden op de arbeidsmarkt en de
initiatieven van de Stichting van de Arbeid zijn voor Arbeidsvoorziening begin
jaren negentig aanleiding geweest tot pogingen om de effectiviteit van haar
diensten ten behoeve van minderheden te vergroten. Met de overheid werden
afspraken gemaakt over een evenredige plaatsing van minderheden. Met evenredigheid werd daarbij bedoeld dat het aandeel van de minderheden in de plaatsingsresultaten van Arbeidsvoorziening gelijk zou moeten zijn aan hun aandeel in het
werkzoekendenbestand. Deze evenredigheid zou in de periode 1990-1994 moeten
worden gerealiseerd.
Al vrij snel werd duidelijk dat deze doelstelling te hoog was gegrepen. In 1994 was
het aandeel van de minderheden in de plaatsingen 12%, terwijl hun aandeel in het
werkzoekendenbestand 20% bedroeg. In absolute aantallen werden in 1994 bijna
18.000 personen uit de minderheden geplaatst. Dat was overigens bijna 10.000
meer dan in 1990 (Arbeidsvoorziening 1995: 22).
Recentere resultaten
Na 1994 is het absolute aantal plaatsingen verder toegenomen. Werden er in 1995
nog 20.000 personen uit de minderheden na bemiddeling door de arbeidsbureaus op
een vacature geplaatst, in 1998 is dit aantal opgelopen tot 26.000 (tabel 9.1). In
tabel 9.1 is echter ook te zien dat het aandeel van de minderheden onder de
geplaatsten ook in 1998 nog aanzienlijk lager is dan hun aandeel onder de
geplaatsten. In de laatste kolom van tabel 9.1 blijkt dat ook na 1994 de mate van
evenredigheid in de plaatsing van de minderheden slechts marginaal is toegenomen: van 0,67 in 1995 tot 0,71 in 1998.

Tabel 9.1 Bij arbeidsbureaus ingeschreven niet-werkende werkzoekenden en plaatsing, 1995-1998 (aantallen x 1.000)
totaal
a
1995
1996
1997
1998

859
867
767
658

ingeschreven
minderheden
aandeel
b
a/b
183
183
167
156

Bron: Arbeidsvoorziening (a)

358

21%
21%
23%
24%

totaal
c
160
154
160
159

geplaatst
minderheden
aandeel
d
c/d
22
22
25
26

14%
14%
15%
17%

evenredigheid
(c/d)/(a/b)
0,67
0,67
0,65
0,71

Een nieuw plan
Mede met het oog op het nieuwe minderhedenakkoord in de Stichting van de
Arbeid heeft Arbeidsvoorziening opnieuw een beleidsplan opgesteld om te komen
tot een evenredige bemiddeling van ingeschreven werkzoekenden uit de minderheden, het zogeheten Initiatief Minderheden. In een analyse van de positie van de
minderheden in de arbeidsbemiddeling concludeert Arbeidsvoorziening dat er voor
het realiseren van evenredigheid in de uitstroom van de minderheden extra
inspanningen zijn vereist. De belangrijkste reden daarvoor is dat de minderheden
binnen het werkzoekendenbestand van Arbeidsvoorziening zijn
oververtegenwoordigd in de categorie met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit is de zogeheten fase-4-categorie.
Sedert enige jaren werkt Arbeidsvoorziening volgens het zogeheten
vierfasenmodel. Dit houdt in dat werkzoekenden bij hun inschrijving worden
ingedeeld in één van vier mogelijke fasen die zij dienen te doorlopen om aan werk
te kunnen komen. Wie in fase 1 wordt ingedeeld kan direct naar een bemiddelaar
van het arbeidsbureau. Deze verleent steun bij het vinden van een baan. In fase 2
komen werkzoekenden die na een kansenverbeteringstraject binnen een jaar
bemiddelbaar zijn. Kansenverbetering kan bestaan uit één of meer van de volgende
activiteiten: beroepsgerichte cursussen, sollicitatietraining, werkervaringsplaatsen
en een beroepskeuzetest.
Bij werkzoekenden in fase 3 duurt de kansenverbetering langer dan een jaar.
In fase 4 ten slotte wordt de afstand tot de arbeidsmarkt zo groot geacht dat
aanbodversterking of kansenverbetering (nog) niet zinvol is. Personen die in deze
fase worden ingedeeld kunnen eventueel op termijn, nadat belemmering voor
deelname aan kansen vergrotende activiteiten zijn weggenomen, in fase 3 worden
geplaatst.
Van de ingeschreven werkzoekenden uit de minderheden was in 1996 bijna een
derde ingedeeld in fase 4, van de autochtone ingeschrevenen was één op de vijf in
deze categorie ingedeeld (Veenman 1998: 128). Volgens nadere informatie van
Arbeidsvoorziening bedroeg dit percentage in 1998 50% en thans 51%.
De afstand tot de arbeidsmarkt wordt bepaald aan de hand van factoren die
statistisch relevant zijn voor de kans op werk. Daaronder horen min of meer
objectieve kenmerken als opleiding en werkloosheidsduur, maar ook veel moeilijker
objectief vast te stellen kenmerken als motivatie en flexibiliteit. Beheersing van de
Nederlandse taal en het behoren tot een minderheidsgroepering zijn factoren die
statistisch samenhangen met de kans op werk en ook deze kenmerken spelen een
rol bij de fase-indeling. Veenman (1998: 180) beschouwt dit als een vorm van
statistische discriminatie. Hij meent dat alleen individuele en geen
groepskenmerken een rol mogen spelen bij de indeling van werkzoekenden in
fasen.
Het hoge aandeel minderheden in fase 4 moet worden beschouwd als één van de
oorzaken van hun ondervertegenwoordiging in de plaatsing. Aangezien fase-4ingeschrevenen tot voor kort niet in aanmerking kwamen voor deelname aan
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kansenverbeterende maatregelen, waren hun mogelijkheden om via het
arbeidsbureau aan werk te komen uiterst beperkt. Het nieuwe beleidsplan wil hier
een einde aan maken en voorziet onder meer in taalcursussen, werk/taalstages en
kleinschalige toeleidingsprojecten.
De werkwijze van Arbeidsvoorziening
Afgezien van de vraag welke criteria nu het best gehanteerd kunnen worden voor
de fase-indeling, kan men ook vraagtekens plaatsen bij de fasemethodiek op
zichzelf. Het lijkt een handzaam instrument om werkzoekenden te kunnen plaatsen
in dat traject dat hen de meeste kans op werk biedt. Het nadeel is echter dat een
groot deel van de werkzoekenden zo gedurende lange tijd ver verwijderd blijft van
directe bemiddeling naar werk. Op die manier blijft het risico levensgroot dat het
voortraject uiteindelijk toch onvoldoende aansluit bij het werk dat de bemiddelaar
in portefeuille heeft. Kansenverbetering door opleiding, training en andere kansenversterkende activiteiten wordt uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen die
weinig of niets te maken hebben met de bemiddeling en de bemiddelaars. Dat
verkleint de mogelijkheden tot maatwerk. Als dan, zoals vaak het geval is, er over
een werkzoekende geen direct contact is tussen het bedrijf en de bemiddelaar, dan
zal dit voor werkzoekenden met statistisch ongunstige kenmerken de kans om werk
te vinden er niet groter op maken.
Het is denkbaar dat een intensievere betrokkenheid van bemiddelaars bij het hele
traject tot betere resultaten leidt. Bij een dergelijke aanpak is bemiddeling niet het
sluitstuk van het traject naar werk, maar het startpunt. Directe bemiddeling van
fase-3- en zelfs van fase-4-werkzoekenden is geen nieuwe methode. Zowel in ons
land als in het buitenland zijn er goede ervaringen mee opgedaan. Berends (1999)
vermeldt plaatsingspercentages van 25%-30% binnen een bemiddelingsperiode van
een jaar. In het eerder aangehaalde onderzoek naar het functioneren van de
WBEAA (Berkhout 1997) bleek dat directe contacten tussen een consulent van het
arbeidsbureau en bemiddelde werkzoekenden uit de minderheden een positief effect
hadden op het vertrouwen van het bedrijf in werknemers uit de minderheden die
via het arbeidsbureau werden geworven.
Nieuwe evenredigheidsdoelstellingen
Volgens het nieuwe beleidsplan voor de minderheden wil Arbeidsvoorziening in
2002 evenredige plaatsing van minderheden bereiken. Voor fase-2- en fase-3ingeschrevenen is het streven gericht op evenredigheid in de deelname van
minderheden aan bemiddelingsplannen. Daartoe worden in 1999 10.000 extra
bemiddelingsplannen voor deze groep in uitvoering genomen. Het ministerie van
SZW heeft hierover afspraken gemaakt met Arbeidsvoorziening. Bovendien wil het
kabinet jaarlijkse kwantitatieve taakstellingen voor de bemiddeling van
ingeschrevenen uit de minderheden vastleggen.
Het Initiatief minderhedenbeleid noemt een aantal actiepunten ter verbetering van
de resultaten van Arbeidsvoorziening ten aanzien van de minderheden. Een deel
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van deze actiepunten is inmiddels in uitvoering. Zo wordt door de invoering van
een nieuw registratiesysteem een uniforme registratie van minderheden en
nieuwkomers mogelijk. In het personeelsbestand van Arbeidsvoorziening zelf
zullen meer medewerkers uit de minderheden worden opgenomen. Overigens is het
aandeel van de minderheden met 11% al hoger dan het landelijk percentage van
7% dat volgens de wet Samen zou moeten worden gerealiseerd. Een volgend punt
houdt in dat Arbeidsvoorziening actief wil gaan inspelen op CAO-afspraken over
minderheden, onder meer met de subsidieregeling voor bedrijfstakgewijze scholing
en door afspraken met sectorale CAO-partijen. Voor consulenten en middenkader
is een programma voor deskundigheidsbevordering ten aanzien van minderheden
ontwikkeld. En ten slotte worden de bedrijfsadviseurs minderheden thans meer
expliciet ingezet om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van de wet Samen.
Het Initiatief minderheden beleid is in 1997 van start gegaan, de voor 1998
verwachte plaatsing van 29.000 personen uit de minderheden is echter niet gehaald
(Arbeidsvoorziening 1998: 1). Zoals in tabel 9.1 is te zien, werden in dat jaar
afgerond 26.000 werkzoekenden uit de minderheden bemiddeld naar een baan.
9.4.5 Conclusie
Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is in hoofdzaak algemeen van aard. De
onderkant van de arbeidsmarkt neemt in dit beleid een belangrijke plaats in. Een
aanzienlijk deel van de minderheden is aangewezen op dit segment van de markt
en kan dus in principe profijt hebben van dit beleid. Of dit ook het geval is, valt
echter voor het merendeel van de maatregelen niet na te gaan. Registraties van
toepassingen onderscheiden de minderheden in veel gevallen niet afzonderlijk.
Het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidsmarktpositie van de minderheden
bevat ook enkele specifieke elementen. Het onderdeel dat de meeste aandacht trekt
zijn de wettelijke maatregelen die ondernemers moeten stimuleren hun personeelsbeleid naar herkomst in overeenstemming te brengen met de lokale samenstelling
van de bevolking: de WBEAA en haar opvolger de wet Samen. De WBEAA kan
wegens gebrek aan medewerking van de bedrijven als mislukt worden beschouwd.
De startcondities voor de wet Samen zijn gunstiger dan bij de WBEAA het geval
was: de arbeidsmarkt wordt krapper en de centrale werkgeversorganisatie
accepteren de wet als een ondersteuning voor hun eigen beleid. Toch is in het eerste
jaar van de uitvoering nog een grote meerderheid van de bedrijven die onder wet
vallen in gebreke gebleven bij het nakomen van de verplichtingen. Voor een
oordeel over het effecten van de nieuwe wet is het echter nog te vroeg.
Behalve de wet Samen zijn er ook enkele initiatieven ter stimulering van het
etnisch ondernemerschap. Deze hebben een nieuwe impuls gekregen door een
onlangs verschenen advies over zelfstandig ondernemerschap onder de
minderheden van de SER.
Ook de beleidsinitiatieven van de sociale partners, verenigd in de Stichting van de
Arbeid, zijn tot dusver weinig succesvol geweest. Het eerste Stichtingsakkoord is
voor bedrijven nauwelijks aanleiding geweest tot initiatieven van bedrijven. Het
tweede akkoord zet sterker in op juist dit punt. De doorwerking van het tweede
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akkoord in CAO's en bedrijven lijkt groter dan die van het eerste akkoord. Toch
zijn er maar weinig bedrijven die naar aanleiding van het akkoord maatregelen
nemen ter vergroting van de toegankelijkheid van het bedrijf voor minderheden.
Ten slotte Arbeidsvoorziening. Deze instelling is voor aanzienlijke aantallen
personen uit de minderheden de weg naar werk. De minderheden vormen al jaren
een doelgroep van Arbeidsvoorziening en het aantal plaatsingen van minderheden
vertoont in absolute zin een stijgende lijn. Evenredige bemiddeling is al sinds jaar
en dag het streefdoel, maar dit is tot dusver niet gehaald.
Nieuwe initiatieven van Arbeidsvoorziening beogen de nagestreefde evenredigheid
in plaatsing in 2002 te realiseren. De plaatsingsresultaten voor 1998 blijven echter
achter bij de verwachting.
In het functioneren van Arbeidsvoorziening zitten elementen die een hogere
productiviteit ten aanzien van minderheden kunnen tegenwerken: de indeling van
werkzoekenden in fasen, afhankelijk van hun afstand tot de arbeidsmarkt, leidt
ertoe dat een groot deel van de ingeschreven minderheden niet in aanmerking komt
voor directe bemiddeling naar arbeid. Daarbij speelt een rol dat het behoren tot een
minderheid een rol speelt bij de indeling in een bepaalde fase. Scholing en
aanbodversterking op afstand bemoeilijken het vereiste maatwerk. Meer directe
bemiddeling levert wellicht meer op.
9.5 Samenvatting en conclusies
Achterstandsfactoren
In de analyse van de arbeidsmarktpositie van de minderheden moet onderscheid
worden gemaakt tussen deelname aan de arbeidsmarkt op zich en werkloosheid
onder arbeidsmarktdeelnemers. Vastgesteld is dat de deelname aan de arbeidsmarkt
van specifieke categorieën uit minderheden achterblijft. Culturele factoren spelen
een rol bij de geringe deelname aan de arbeidsmarkt van Turkse en Marokkaanse
vrouwen. Arbeidsongeschiktheid en een te grote kloof tussen aangeboden en
gevraagde kwalificaties zijn bepalend voor de geringe arbeidsmarktdeelname van
veertigplussers uit de minderheden. De non-participanten en werklozen uit deze
laatste categorie hebben te maken met een cumulatie van nadelige kenmerken,
waardoor hun kansen op arbeid de facto nihil zijn.
De arbeidskansen van personen uit de minderheden die wel deelnemen aan de
arbeidsmarkt worden negatief beïnvloed doordat velen van hen een te laag
opleidingsniveau hebben en doordat een deel van de werkzoekenden uit de
minderheden de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Een geringe beheersing
van de Nederlandse taal is vooral bij nieuwkomers een factor die hun entree op de
arbeidsmarkt aanzienlijk belemmert. Voor jongeren uit de minderheden geldt dat
het diploma dat zij hebben soms een hoger vaardigheidsniveau suggereert dan
waarover zij in werkelijkheid beschikken.
Van de werklozen uit de minderheden is een onevenredig groot deel langdurig
werkloos. Ook dit is een factor die hun arbeidskansen negatief beïnvloedt.
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De hier genoemde factoren hebben alle te maken met het arbeidsaanbod vanuit de
minderheden. Het actuele belang ervan op de arbeidsmarkt is afhankelijk van de
vraag en van de kwaliteiten van concurrerende aanbieders van arbeid. Pas wanneer
vraag en aanbod te ver uit elkaar gaan lopen en er voldoende gelijkwaardig aanbod
is worden factoren als lage opleiding, geringe beheersing van de Nederlandse taal
en daarmee verbonden kwalificaties problematisch. Ondanks een sterk aantrekkende vraag naar arbeid lijkt een dergelijke situatie zich nu voor te doen. Dat blijkt
onder meer uit het gegeven dat het overgrote deel van de arbeidsplaatsen op
elementair niveau wordt bezet door personen met een hoger opleidingsniveau (De
Beer 1996: 73). Daarnaast zijn in veel productiesectoren de organisatie en de aard
van het werk zozeer veranderd dat thans in vergelijkbare functies hogere eisen aan
het abstractieniveau van werkenden worden gesteld dan voorheen. De veranderingen hebben vooral te maken met het gegeven dat in de productie maatwerk voor
klanten de plaats heeft ingenomen van uniforme bulkproductie. Ook het concurrerende aanbod speelt een rol. Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking
vertoont nog steeds een stijgende lijn. Voor lager geschoolden uit de minderheden
is het bij stijgende kwalificatie-eisen van bedrijven moeilijk concurreren tegen het
steeds beter opgeleide autochtone arbeidsaanbod.
Niet alleen de werkelijke kwalificaties van de minderheden leveren hun gemiddeld
lagere arbeidskansen op. Bij een ruime markt zijn ze voor arbeidsorganisaties ook
nog eens aanleiding tot zogeheten statistische discriminatie van sollicitanten uit de
minderheden. Vooral bij vacatures op laag niveau is de kans dat een sollicitant uit
de minderheden enige ronde in de sollicitatieprocedure niet overleeft veel groter
dan bij een autochtone sollicitant met vergelijkbare kwalificaties het geval is.
Aanknopingspunten voor beleid
De genoemde factoren die bepalend zijn voor de ongunstige arbeidsmarktpositie
van de minderheden wijzen in de meeste gevallen ook de weg naar aanknopingspunten voor kansenverbetering. In enkele gevallen lijkt echter het achterwege laten
van beleid de meest aangewezen weg. Dit geldt voor de beslissing van vrouwen om
vanuit overwegingen die voortkomen uit de culturele traditie niet deel te nemen aan
de arbeidsmarkt. Voor beleid is er hier geen keuze. De situatie van de
niet-werkende mannelijke 40-plussers uit de minderheden is een heel andere. Zij
hebben te maken met een cumulatie van ongunstige kenmerken die in feite niet
meer voor verandering vatbaar zijn. Hun positie op de arbeidsmarkt is dermate
kansloos dat een weg terug naar arbeid niet is te zien. Zij kunnen baat hebben bij
enige sociale activering.
Voor andere categorieën niet-werkenden uit de minderheden geldt dat hun
arbeidskansen door scholing, NT2-onderwijs, werkervaringsplaatsen en
werk/taalstages wellicht zijn te verbeteren. Willen deze vormen van aanbodversterking voor hen effectief zijn, dan is het zaak erop toe te zien dat zij hieraan op zijn
minst in evenredige mate deelnemen.
Dit laatste geldt ook voor aanknopingspunten in de sfeer van het creëren van
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arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en voor subsidiëring van laagbetaalde
banen. Deze maatregelen kunnen een tegenwicht bieden tegen de mogelijk te
geringe productiviteit van het arbeidsaanbod uit de minderheden, maar dan moeten
personen uit minderheidsgroeperingen ook ten minste naar evenredigheid in deze
banen terechtkomen. Bij de vroegere banenpool en de JWG-banen was dit vrijwel
het geval. Hoe dit uitpakt onder het nieuwe regime van de WIW moet worden
afgewacht. Over de deelname van minderheden aan de Melkert-banen zijn nog
nauwelijks gegevens beschikbaar.
Terughoudendheid aan de vraagkant ten aanzien van personen uit de minderheden
vraagt om activiteiten in de richting van bedrijven. Een zekere pressie om het
personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de etnische samenstelling
van de lokale bevolking is een mogelijkheid. Contactpersonen bij bemiddelingsinstellingen en opleidingen kunnen bedrijven over de drempel helpen in geval van
aarzelingen ten aanzien van kandidaten vanuit de minderheden. Stages en
werkervaringsplaatsen bieden relatief risicovrije mogelijkheden om het probleem
van de onbekendheid met bepaalde groeperingen in een bedrijf op te lossen.
Als laatste aanknopingspunt is in dit hoofdstuk het stimuleren van zelfstandig
ondernemerschap door personen uit de minderheden genoemd. Het is niet moeilijk
hiervoor te pleiten, minder eenvoudig is het concrete instrumenten aan te wijzen
die hiervoor zijn in te zetten. Het stimuleren van de animo tot het starten van een
eigen bedrijf of zaak lijkt gezien de sterke autonome groei van het aantal etnische
ondernemers niet echt nodig. Wel is het gewenst kennis en vaardigheden van
startende ondernemers uit de minderheden op een hoger peil te brengen en de
toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ondernemers te vergroten.
Voorlichting en scholing en begeleiding van ondernemers uit de minderheden maar
ook van medewerkers van instellingen die met en ten behoeve van ondernemers
werken vormen hier het eerst aangewezen aanknopingspunt.
Beleid
Vrijwel alle hiervoor genoemde aanknopingspunten zijn terug te vinden in
beleidsmaatregelen van de overheid. In de eerste plaats is er het algemene arbeidsmarktbeleid van de rijksoverheid. Dit bevat een groot aantal onderdelen die erop
zijn gericht de al jarenlang bestaande ongunstige arbeidsmarktpositie van personen
die zijn aangewezen op de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren door
banencreatie en loonkostensubsidies. Het merendeel van de werkzoekenden uit de
minderheden behoort tot de doelgroepen van dit beleid. Er zijn aanwijzingen dat
ten minste een deel van hen met de algemene maatregelen moeilijk is te bereiken.
Hoe dan ook heeft dit beleid tot dusverre niet geresulteerd in evenredige
participatie- en werkloosheidscijfers voor de minderheden.
Tegen de achtergrond hiervan valt te overwegen om in de maatregelen een
toespitsing op de minderheden op te nemen. Voor de WIW-banen zou dit kunnen
door het leggen van een bestemming ten behoeve van de minderheden op een nader
te bepalen deel van deze banen. Voor de loonkostensubsidies is de introductie van
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een extra subsidiebedrag voor werkgevers bij het in dienst nemen van personen uit
de minderheden die voldoen aan de subsidievoorwaarden wellicht een begaanbare
weg.
In de tweede plaats zijn er enkele vormen van specifiek beleid die aansluiten bij de
hiervoor genoemde aanknopingspunten. De wet Samen en de WIN zijn recentelijk
van kracht geworden. De wet Samen is er op gericht de terughoudendheid die in
arbeidsorganisaties bestaat ten aanzien van het in dienst nemen van personen uit de
minderheden te verminderen. De ervaringen met de voorloper van de wet Samen,
de WBEAA, zijn niet gunstig geweest. De wet Samen heeft als voordeel dat deze
door werkgeversorganisaties niet langer wordt gezien als een instrument dat
strijdig is met hun belangen. Toch is het risico groot dat de wet door arbeidsorganisaties uitsluitend wordt gezien als een administratieve verplichting zonder
inhoudelijke gevolgen voor hun personeelsbeleid. En ook aan die minimale
administratieve verplichting blijkt de overgrote meerderheid van de betrokken
ondernemers vooralsnog niet te voldoen. De wet is echter nog jong en er zijn
ondersteunende maatregelen. Zo is voorzien in toezicht op de naleving door de
Arbeidsinspectie. Bovendien wordt van de RBA's als deponeringsadres voor
jaarverslagen in het kader van de wet een stimulerende rol verwacht. In het tweede
minderhedenakkoord van de Stichting van de Arbeid wordt erop aangedrongen de
bedrijfsadviseurs minderheden die bij de RBA's in dienst zijn hiervoor in te zetten.
De functie van bedrijfsadviseur minderheden is oorspronkelijk opgezet om de
uitvoering van de WBEAA te ondersteunen, maar daar is weinig van terechtgekomen. Ten slotte is er de Taskforce minderheden en arbeidsmarkt, die tot taak
heeft werkgevers te activeren tot een positievere opstelling ten aanzien van de
deelname van minderheden aan hun bedrijven.
De genoemde flankerende en ondersteunende maatregelen bestaan tot dusver vooral
op papier. Om te bereiken dat ze de effectiviteit van de wet werkelijk vergroten is
het op zijn minst nodig geregeld na te gaan of deze maatregelen en activiteiten
daadwerkelijk en effectief worden uitgevoerd.
Een andere mogelijkheid om arbeidsorganisaties te stimuleren tot een positievere
opstelling ten aanzien van minderheden is het stellen van voorwaarden ten aanzien
van de personeelssamenstelling bij het gunnen van opdrachten (contract
compliance). Nogal wat lagere overheden maken gebruik van deze mogelijkheid en
in het evaluatieonderzoek van de WBEAA (Berkhout 1997) is gebleken dat werkgevers hiervoor gevoelig zijn. In de aanloop naar de WBEAA zijn de juridische
mogelijkheden tot het stellen van dit soort voorwaarden verkend. Op dit punt
bleken hiervoor geen belangrijke belemmeringen te bestaan. Een discussie over de
mogelijke toepassing ervan op het niveau van de rijksoverheid is vervolgens echter
niet meer gevoerd. Het is de moeite waard dit instrument opnieuw in de beschouwing te betrekken.
Als tweede hoofdvorm van specifiek beleid te verbetering van de arbeidsmarktpositie van de minderheden is in dit hoofdstuk de Wet inburgering nieuwkomers
(WIN) genoemd. De WIN beoogt nieuwkomers uit de minderheden beter toe te
365

rusten voor deelname aan de Nederlandse samenleving en hun doorgaans uiterst
moeizame entree op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Ook voor de WIN geldt
dat deze nog pas kort in werking is en dat de netwerken die nodig zijn voor een
effectieve uitvoering nog in opbouw zijn. Gegevens over de uitvoering tot nu toe
suggereren dat het verzorgen van een minimale toerusting voor participatie op het
niveau van sociale redzaamheid met de inburgeringstrajecten bij een aanzienlijk
deel van de nieuwkomers wel haalbaar is. Het blijkt echter veel moeilijker om het
niveau van professionele redzaamheid te realiseren. Vooral de taal is een probleem.
Het lijkt voor nieuwkomers nauwelijks mogelijk om in een stoomcursus van
600 uur zich de Nederlandse taal zodanig eigen te maken dat zij door het arbeidsbureau zonder problemen naar werk kunnen worden bemiddeld.
Hoe de problematiek van de te geringe professionele redzaamheid van nieuwkomers het best valt aan te pakken, is niet zonder meer duidelijk. Een verdere
verlenging van het inburgeringsprogramma lijkt om verschillende redenen niet
wenselijk. In de eerste plaats is er nu al een aanzienlijke uitval, onder meer omdat
deelnemers werk accepteren dat ver onder hun kwalificatieniveau ligt. In de tweede
plaats houdt een langer programma hen nog langer van werk af dan nu al het geval
is. In de derde plaats kunnen veel aspecten van professionele redzaamheid
waarschijnlijk het best op arbeidsvloer zelf worden geleerd. Men kan zich afvragen
of het strikt vasthouden aan de eis van professionele redzaamheid ten aanzien van
de taalvaardigheid in het Nederlands van nieuwkomers gerechtvaardigd is.
Wanneer er sprake is van progressie in de taalverwerving is het wellicht effectiever
eerder over te gaan tot intensieve vormen van directe bemiddeling dan de nieuwkomer eerst weer een half jaar of een jaar op een nieuwe NT2- of vaktaalcursus te
zetten. Dit is alleen te realiseren wanneer er een nauwe betrokkenheid is van
Arbeidsvoorziening bij de inburgeringstrajecten. Uit berichtgeving in de vakpers
blijkt dat hier nog het nodige aan schort. De samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en de bureaus voor opvang van nieuwkomers is veelal nog verre van
optimaal en in de meeste gevallen is Arbeidsvoorziening op geen enkele wijze
betrokken bij de inrichting van het educatieve gedeelte van de inburgeringsprogramma's.
Stimulering van het etnisch ondernemerschap is een kleiner onderdeel van het
arbeidsmarktbeleid van de overheid. De speelruimte van de overheid is hier
beperkt. Ondernemers zijn elkaars concurrenten en een overheid die een specifieke
groep ondernemers faciliteert, krijgt al snel en met recht en reden het verwijt van
concurrentievervalsing. Het SER-advies over het etnisch ondernemerschap legt dan
ook de nadruk op algemene maatregelen ter bevordering van het ondernemersklimaat, op optimalisering van voorlichting en scholing en op het wegnemen van
belemmeringen voor ondernemers uit de minderheden. De overheid sluit zich in
haar maatregelen hierbij aan.
Stimuleren van personen uit de minderheden tot ondernemerschap lijkt gezien het
al aanwezige animo hiervoor niet echt nodig. Wel zinvol is beleid dat erop is
gericht de specifieke risico's voor ondernemers uit de minderheden te verkleinen.
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Door afsluiting van het tweede minderhedenakkoord hebben organisaties van
werkgevers en werknemers zich gecommitteerd aan het overheidsbeleid ter
bevordering van de arbeidsdeelname van de minderheden. Dit tweede akkoord richt
zich, meer dan het eerste, op het sectorale niveau. Het wil bereiken dat in CAO's
concrete afspraken worden opgenomen over maatregelen ter vergroting van de
arbeidsdeelname van de minderheden in de sector. Als concreet middel beveelt het
akkoord aan sectoradviseurs in dienst te nemen die bedrijven kunnen adviseren
over de uitvoering van de CAO-afspraken. De doorwerking van het akkoord op het
niveau van bedrijven blijkt beperkt. Men is er wel van op de hoogte maar het
doorvoeren van maatregelen die in het akkoord worden aanbevolen vindt slechts
mondjesmaat plaats. De aanbeveling tot het aanstellen van sectoradviseurs is niet
opgevolgd. Wel zijn in een aanzienlijk aantal CAO's afspraken opgenomen over
minderheden.
Over het geheel genomen moet worden vastgesteld dat de praktische betekenis van
akkoorden over minderheden afgesloten tussen de landelijke organisaties van de
sociale partners beperkt is. Dat neemt niet weg dat ze van belang kunnen zijn voor
het algemene arbeidsmarktklimaat ten aanzien van minderheden en wellicht ook
voor de bereidheid van betrokkenen om mee te werken aan maatregelen van de
overheid en initiatieven van organisaties als Arbeidsvoorziening. Toch zijn er met
name voor sectorale werkgeversorganisaties ook mogelijkheden voor meer concrete
activiteiten. Die zijn vooral te vinden in de fondsen voor opleiding en ontwikkeling
die in veel branches zijn gevormd. Naar verluidt zitten nogal wat van deze fondsen
met overschotten in de besteding van hun middelen. In sommige branches wordt
een deel van de middelen aangewend voor scholing van aspirant-werkzoekenden
met kwalificatietekorten. Soms zijn er daarbij ook specifieke trajecten ingericht
voor werkzoekenden uit de minderheden. Deze opleidingstrajecten zijn, doordat zij
zeer bedrijfsnabij zijn opgezet, over het algemeen zeer succesvol in de toeleiding
naar werk. Ook de Stichting van de Arbeid wijst op de mogelijkheid de opleidingsen ontwikkelingsfondsen in te zetten ten behoeve van de minderheden.
Ook op andere manieren kunnen werkgeversorganisaties een concrete bijdrage
leveren. In dit hoofdstuk is onbekendheid met groeperingen uit de minderheden
genoemd als een factor die remmend werkt op de bereidheid om personen uit
bepaalde groeperingen in dienst te nemen. Werkervaringsplaatsen en stages zijn
gesuggereerd als een aanknopingspunt voor het slechten van deze drempel.
Werkgeversorganisaties zijn op dit punt inmiddels met een eigen initiatief gekomen
in de vorm van het project Samen werken. Arbeidsvoorziening en de sociale
diensten zijn betrokken bij de selectie van kandidaten. Een projectbureau begeleidt
de deelnemers.
Van velerlei kanten en niet het minst vanuit de minderheden zelf wordt niet
nagelaten erop te wijzen dat men bij de aanpak van achterstanden van minderheden, ook op de arbeidsmarkt, niet uitsluitend moet uitgaan van tekorten. Dit
neemt niet weg dat aanbodversterking door scholing, werkervaring, stage, NT2onderwijs en sollicitatietraining een centraal instrument blijft in de vergroting van
de arbeidskansen van de minderheden. Arbeidsvoorziening speelt hierin een
hoofdrol. Nieuwkomers en werkzoekenden in fase 3 en fase 4 kunnen door middel
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van dit soort activiteiten hun kansen op werk vergroten. Daarnaast doen de
arbeidsbureaus natuurlijk ook aan directe bemiddeling. Voor de minderheden zijn
de arbeidsbureaus een belangrijke middel om aan werk te komen. De afgelopen
jaren worden jaarlijks rond de 25.000 personen uit de minderheden door de
arbeidsbureaus op vacatures geplaatst. Toch is het de arbeidsbureaus tot dusver niet
gelukt het aandeel van de minderheden in de plaatsingen in overeenstemming te
brengen met hun aandeel in het werkzoekendenbestand. Weer een nieuw
beleidsplan van Arbeidsvoorziening mikt op evenredigheid in 2002. Er zijn niet
zoveel redenen om aan te nemen dat het deze keer wel lukt. Van verschillende
kanten zijn structurele problemen gesignaleerd ten aanzien van het functioneren
van Arbeidsvoorziening voor de minderheden. De fasemethodiek plaatst
onevenredig veel personen uit de minderheden in fase 4 waardoor zij niet in
aanmerking komen voor aanbodversterkende maatregelen. Dat komt onder meer
doordat herkomst zelf meespeelt bij de indeling van werkzoekenden in fasen.
Verder is hier geopperd dat de fase-indeling afstand creëert tussen de
werkzoekende en de bemiddelaar waardoor het gevaar bestaat dat het nagestreefde
maatwerk onvoldoende wordt gerealiseerd. Directe bemiddeling met
aanbodversterkende activiteiten gericht op specifieke vacatures die een bemiddelaar
in portefeuille heeft of verwacht te krijgen is voor een deel van de fase-3- en fase-4werkzoekenden wellicht effectiever.
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10 SAMENVATTING

Het opleidingsniveau, de onderwijsloopbanen van hun kinderen, de positie op de
arbeidsmarkt en de situatie van de werkenden zijn bepalende kenmerken van de
positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving. Ze vormen de
hoofdonderwerpen van de Rapportage minderheden 1999.
Aan de hand van actuele gegevens beschrijft en analyseert de rapportage de
verschillen en overeenkomsten in de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van de
onderscheiden minderheidsgroeperingen ten opzichte van de autochtone bevolking.
De analyse spitst zich toe op de factoren die de gevonden verschillen kunnen
verklaren.
De rijksoverheid streeft in het kader van het integratiebeleid naar een evenredige
positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving en voert beleid dat
gericht is op de realisering van die evenredigheid, met name op het gebied van
onderwijs en arbeid. De minderhedenrapportage heeft tot taak dit beleid te
ondersteunen met analyses van de effectiviteit ervan. In deze rapportage zijn
dergelijke analyses uitgevoerd ten aanzien van het onderwijs- en het arbeidsmarktbeleid.
De behandeling van de situatie van de minderheden in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt wordt in de rapportage voorafgegaan door een demografische
beschrijving van de minderhedenbevolking. In deze samenvatting zijn de
belangrijkste bevindingen en conclusies nog een keer bij elkaar gezet.
10.1 Demografie
Nederland is al meer dan drie decennia de facto immigratieland. Te oordelen naar
alle restricties die in de loop van de tijd aan deze immigratie zijn opgelegd, is ons
land niet echt ingenomen met deze rol, maar moet het deze noodgedwongen
vervullen. Het toelatingsbeleid is overigens niet zonder effect. Zo daalde volgens
het CBS de immigratie in de jaren 1994 tot en met 1996 tot een niveau dat 20% lag
onder het niveau dat zonder beperkende maatregelen zou zijn bereikt (De Beer
1998: 12). Op deze grond verwacht het CBS ook dat de piek in de immigratie die
wij thans, in de periode 1997-1999, beleven, ook weer door een dal zal worden
gevolgd, omdat het beleid zich opnieuw schrap zal zetten. Dat laatste gebeurt
stellig, maar een gefundeerd oordeel over de effectiviteit van het restrictieve beleid
in de toekomst is nauwelijks te geven. Het Centraal Planbureau waagt zich er
althans niet aan (CPB 1999). Het CBS kiest in zijn bevolkingsprognose van
allochtone groepen voor een afvlakkende curve van het aantal asielzoekers, waarbij
we binnen enkele jaren op een niveau van 30.000 vestigingen uit hoofde van
asielmigratie zullen uitkomen, volgmigratie van gezinsleden inbegrepen. Ook bij
deze voorzichtige veronderstelling zal in 2015 12% à 14% van de bevolking tot een
etnische minderheid behoren (exclusief Oost-Europeanen en Zuid-Europeanen)
tegen een huidig percentage van omstreeks 9 (inclusief Oost-Europeanen en Zuid369

Europeanen). Van die toekomstige minderhedenpopulatie zal ruim 40% bestaan uit
asielmigranten uit de derde wereld. Thans vormen deze trouwens ook al bijna een
kwart van de totale minderhedenbevolking.
Het toelatingsbeleid zal de komende tijd commotie blijven geven. De internationale
verdragsteksten en de Vreemdelingenwet geven zelfs in theorie geen antwoord
meer op de vraag wie asielgerechtigd is. De beleidspraktijk blijkt
conjunctuurgevoelig in die zin dat zij reageert op buitenlandse druk en binnenlands
onbehagen. Naarmate het aanbod van asielzoekers groter is, is de bereidheid tot
verlening van een vluchtelingenstatus kleiner, maar dat wil niet zeggen dat er meer
asielzoekers worden tegengehouden of uitgezet. De onzekerheden over de
asielwaardigheid van de aanvragers hebben geleid tot de instelling van voorlopige
en voorwaardelijke verblijfstitels, die in de praktijk definitief blijken te zijn. Het
Nederlandse asielbeleid is in dit opzicht ruimhartig. Het voordeel van de twijfel
komt overwegend bij de asielzoekers. Daarbij komt dat het uitzettingsbeleid ten
enen male ineffectief is.
Nederland kende lange tijd een minderhedenbevolking waarin vier herkomstlanden
sterk dominant waren, te weten Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Deze
'klassieke minderheden' zijn in 1998 nog steeds goed voor 63% van het totaal. De
ten gevolge van de immigratie optredende verschuivingen in de herkomst van de
minderhedenbevolking hebben verschillende consequenties. De voortgang van de
immigratie stelt hoge eisen aan het integratiebeleid. Ook op lange termijn zullen
hier grote aantallen kortverblijvers aanwezig zijn die hun weg in de Nederlandse
samenleving nog helemaal moeten vinden. Daarbij verbrokkelt het beeld. Een
toenemende heterogeniteit naar herkomstland, leeftijd en verblijfsduur tekent zich
af. Deze verbrokkeling heeft gevolgen voor het voorzieningenbeleid, dat met een
veelheid van situaties en behoeften te maken krijgt. Net toen aan het eind van de
jaren tachtig de immigratie van 'klassieke minderheden' haar voltooiing leek te
naderen en de demografische toekomst van deze groepen voorspelbaar leek te
worden, zette de grootschalige asielmigratie in. Daarnaast worden de rijen van de
vier 'klassieke minderheden' nog steeds versterkt door nieuwe immigranten. Bij de
Antillianen drukken deze zelfs zo sterk hun stempel op de totale etnische groep dat
het aanvankelijk gunstige beeld dat de Antillianen in sociaal opzicht te zien gaven,
in zijn tegendeel lijkt te verkeren.
Niet voor niets hebben de jaren negentig het aanzien gegeven aan een
'nieuwkomersbeleid' dat het oude minderhedenbeleid wellicht zal overvleugelen.
Er zijn desalniettemin twee factoren die als tegenkrachten tegen de verbrokkeling
kunnen werken. De minderheden zijn sterk geconcentreerd in de vier grootste
steden van ons land en dat zal vermoedelijk zo blijven. Bij een stabiel blijvend
aandeel van de minderheden in deze vier steden zal daar in 2015 tussen de 40% en
45% van de bevolking tot de etnische minderheden behoren. Bij de jeugd zijn deze
percentages thans al overschreden. Het is (gezien de behoedzaamheid die het CBS
in zijn allochtonenprognoses in acht neemt) echter heel goed mogelijk en zelfs
waarschijnlijk dat in 2015 de meerderheid van de bevolking in de vier grote steden
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etnisch zal zijn. Dat heeft voor de minderheden het voordeel van een grote
ontmoetingskans met groepsgenoten en van een groot draagvlak voor de eigen
etnische voorzieningen. Ook de overheidsvoorzieningen kunnen baat vinden bij dit
schaalvoordeel. Daarentegen kan diezelfde massaliteit van de etnischebevolkingsconcentraties de integratie belemmeren. Hele stadswijken worden
allochtoon en in die wijken zullen nog slechts 'zwarte' scholen overblijven.
Een verdere mogelijk bindende factor aan allochtone zijde is gelegen in het
blijvend hoge aandeel van de moslims in de minderhedenbevolking. Thans is naar
schatting ruim de helft van de minderhedenbevolking moslim en dat zou in 2015
nog steeds het geval kunnen zijn. In de periode 1985-1998 kwam steeds een
aanzienlijk deel van de asielmigranten uit islamitische landen. Het aandeel van de
moslims in de bevolking van Nederland zou daarmee stijgen tot 6% à 7%.
Deze blik op de toekomst vraagt overigens om een kanttekening. Puur
demografische ramingen houden slechts zijdelings enige rekening met processen
van integratie en assimilatie. Zij doen dit bij voorbeeld in de vorm van
veronderstellingen over gemengde huwelijken en (dalende) vruchtbaarheid bij de
allochtone bevolking. Het behoren tot een etnische minderheid houdt echter in de
Nederlandse beleidscontext meer in dan een bepaalde etnische origine. Het
veronderstelt ook een moeilijk te overbruggen sociale achterstand bij de migranten
en hun nazaten, een achterstand die het leven van deze groepen in belangrijke mate
bepaalt. Daaraan zou men kunnen toevoegen (in de beleidsmatige definities wordt
dit vaak nagelaten) dat ook de eigen culturele identiteit in het leven van de etnische
minderheden een grote rol speelt. Dit alles hoeft echter in de wat verdere toekomst
niet meer in die mate te gelden. Een aanzienlijk deel van de thans aanwezige
allochtonen lijdt al niet meer onder sociale achterstand en zo zijn er ook tal van
allochtonen die zich in cultureel opzicht weinig meer van autochtonen
onderscheiden. Heeft het zin om deze allochtonen op grond van hun herkomst tot
in lengte van dagen aan de etnische minderheden toe te delen en hen in die
kwaliteit in bevolkingsramingen mee te laten draaien? Ook al zou men dit zinvol
achten, dan is het nog niet mogelijk. Bij de derde generatie van de minderheden
staken thans de tellingen. Hier geborenen wier ouders ook al in Nederland zijn
geboren, zijn niet meer als allochtoon te identificeren, tenzij men het criterium
'geboorteland van de grootouders' in de bevolkingsboekhouding operationeel zou
willen maken. Voor het overige rest slechts zelftoewijzing van personen aan
etnische groepen als mogelijkheid, maar deze methode kan alleen worden toegepast
via grootschalige bevolkingssurveys, ten behoeve waarvan het overigens, bij het
ontbreken van een adequaat populatieregister, steeds moeilijker zal worden om een
steekproef te trekken. Kortom, de sociale categorieën die met recht etnische
minderheden kunnen worden genoemd, lenen zich op lange termijn steeds minder
voor een demografische benadering. Enerzijds telt men personen mee die in
sociaal-cultureel opzicht aan hun groep zijn 'ontsnapt', anderzijds verliest men
leden van de derde generatie, geheel los van hun sociaal-culturele positie.
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10.2 Opleiding en beheersing van de Nederlandse taal
Tussen en binnen de onderscheiden minderheidsgroeperingen zijn er grote
verschillen in opleidingsniveau. De verschillen zijn dermate groot dat het niet
zinvol is te spreken over hét opleidingsniveau van dé minderheden. Turken en
Marokkanen vormen nog steeds de slechtst opgeleiden onder de minderheidsgroeperingen. Het overgrote deel van hen heeft ten hoogste het basisonderwijs
afgemaakt. Toch heeft inmiddels ook een substantieel deel van de Turken en
Marokkanen een opleiding op ten minste mbo-niveau.
Wat hun opleidingsniveau betreft vormen Surinamers, Antillianen, ZuidEuropeanen en personen uit niet-westerse landen een tussencategorie. Hun
opleidingsniveau is hoger dan dat van de Turken en Marokkanen, maar lager dan
het opleidingsniveau van de autochtone bevolking en van personen uit WestEuropese landen en de Verenigde Staten. Personen uit niet-westerse landen hebben
zich over het algemeen op titel van een asielverzoek hier gevestigd. Onder hen
bevinden zich relatief veel hoger opgeleiden, maar ook relatief veel laagopgeleiden.
De Turken en Marokkanen tellen een omvangrijke categorie personen die in de
autochtone bevolking nauwelijks voorkomen, degenen namelijk die geen of slechts
enkele jaren onderwijs hebben gehad. Zij zijn vanzelfsprekend vooral te vinden in
de hogere leeftijdsklassen, maar ook in de klasse van 15-24 jaar zijn de aandelen in
deze categorie nog substantieel, vooral onder de vrouwen.
Ook wat betreft de inhoudelijke richting van hun opleiding zijn er verschillen
tussen de minderheden en de autochtone bevolking. Het belangrijkste verschil is dat
van de minderheden een groter deel een algemene opleiding heeft. Dit hangt weer
samen met het opleidingsniveau. Een relatief groot deel van de minderheden heeft
de opleiding al afgesloten voordat de keuze van een richting kon worden gemaakt.
Naar leeftijd
Verschillen in opleidingsniveau tussen leeftijdsklassen vormen een belangrijke
bron van de thans bestaande differentiatie in opleiding binnen minderheidsgroeperingen. Vooral bij de Turken en Marokkanen zijn de jongeren veel hoger
opgeleid dan de ouderen. Dat neemt niet weg dat ook de Turkse en Marokkaanse
jongeren nog steeds een aanzienlijke opleidingsachterstand hebben ten opzichte
van autochtone jongeren. Vooral het aandeel zonder enig diploma is nog hoog. De
verhouding tussen de percentages ongediplomeerden bij minderheden en autochtonen is bij jongeren zelfs ongunstiger dan bij ouderen. Onderzoeksbevindingen
over een nog altijd groter wordende kloof tussen het opleidingsniveau van minderheden en autochtonen hebben vooral hiermee te maken. Kijkt men naar de
aandelen gediplomeerden met een diploma van het mbo of hoger, dan zijn de
verhoudingen bij de jongeren veel gunstiger dan bij de ouderen.
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Land van opleiding
Binnen de minderheidsgroeperingen is niet alleen de leeftijd een bron van
verschillen in opleidingsniveau. Verschillen zijn ook geassocieerd met de uiteenlopende migratiehistorie van personen. Leden van de eerste generatie die zich vóór
1980 hier hebben gevestigd zijn over het algemeen het slechtst opgeleid. De
eerste-generatie-Antillianen van vóór 1980 vormen hierop een uitzondering. Zij
zijn beter opgeleid dan de later gekomen Antillianen. Jongeren van de tweede
generatie hebben over het algemeen het hoogste opleidingsniveau. De zogeheten
tussengeneratie, die bestaat uit kinderen van migranten die in het herkomstland
zijn geboren, springt er in negatieve zin uit. Hun opleidingsniveau is veel lager dan
dat van de tweede generatie. Ook onder de gezinsvormers (geïmmigreerde partners
van kinderen van migranten) is het aandeel zeer laag opgeleiden hoog, maar bij
hen staat daar ook een relatief hoog aandeel met ten minste een mbo-diploma
tegenover.
Een belangrijk deel van de verschillen tussen herkomstgroeperingen, leeftijdsklassen en migratietypen valt te herleiden tot het land waar de opleiding is gevolgd.
Personen uit de minderheden die hun opleiding uitsluitend in het herkomstland
hebben genoten, hebben een veel lager opleidingsniveau dan degenen die ten
minste een deel van hun opleiding in Nederland hebben gevolgd.
Determinanten van opleidingsniveau
In de autochtone bevolking hangt het opleidingsniveau van personen samen met
het opleidingsniveau van hun ouders. Dat is ook bij de minderheden het geval, zij
het dat de samenhangen vooral bij de Turken en Marokkanen zwakker zijn dan in
de autochtone bevolking. Niettemin verklaren de verschillen in het opleidingsniveau van de ouders een belangrijk deel van de verschillen in opleidingsniveau
tussen onderscheiden herkomstgroeperingen uit de minderheden.
Bij thuiswonende Turkse en Marokkaanse kinderen is er in het algemeen geen
samenhang tussen het opleidingsniveau van deze kinderen en dat van hun ouders.
Het merendeel van deze ouders heeft een zeer lage opleiding. Daardoor zijn de
verschillen in opleidingsniveau tussen de ouders zeer klein in verhouding tot de
verschillen tussen de kinderen. Bij een dergelijke uitgangssituatie kan er geen
sterke samenhang zijn.
Anders dan verwacht, hangt het opleidingsniveau van kinderen uit de minderheden
niet samen met de mate van sociale integratie in de Nederlandse samenleving van
hun ouders.
Beheersing van de Nederlandse taal
Niet alleen ten aanzien van het opleidingsniveau vormen de minderheden een
heterogeen gezelschap. Ook in de beheersing van de Nederlandse taal zijn er grote
verschillen tussen en binnen herkomstgroeperingen. Ze vertonen een patroon
vergelijkbaar met dat van de opleidingsverschillen. Dat is niet zo vreemd, want er
is een duidelijke samenhang tussen het opleidingsniveau en de beheersing van de
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Nederlandse taal. De Nederlandse taal is vooral voor oudere Turken en Marokkanen een probleem, maar ook in de leeftijdsklasse van 25-39-jarigen zijn er onder
hen velen die moeite hebben met het Nederlands. Voor de gezinsvormers is het
Nederlands nauwelijks minder problematisch dan voor de leden van de eerste
generatie die vóór 1980 zijn gekomen. Wel gebruiken zij het Nederlands vaker.
Niet alleen Turken en Marokkanen hebben moeite met het Nederlands; dit geldt
ook voor personen uit landen waar het merendeel van de asielzoekers vandaan
komt.
Conclusie
Een te lage opleiding en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal
worden algemeen beschouwd als belangrijke obstakels voor de integratie van
minderheden in de Nederlandse samenleving. Binnen de minderheidsgroeperingen
die al langer hier verblijven tekent zich hierin een tendens in gunstige richting af.
De belangrijkste positieve factor is dat de oudere generaties minderheden worden
opgevolgd door een jongere generatie die aanzienlijk beter is opgeleid en die de
Nederlandse taal veel beter onder de knie heeft. Wat de ontwikkeling van het
opleidingsniveau betreft ziet het ernaar uit dat er onder de minderheden sprake is
van een aanzienlijke talentenreserve die gebruikmaakt van de kansen die het
Nederlandse onderwijsstelsel biedt.
Ondanks deze gunstige tendens lijkt het niet verstandig de verbetering van het
opleidingsprofiel en de beheersing van het Nederlands van de minderheden geheel
te laten aankomen op de wisseling van de generaties. Niet alleen duurt dit erg lang,
er zijn ook andere redenen voor. In de eerste plaats is er ook onder de jongeren uit
de vier grootste minderheidsgroeperingen nog een veel te groot deel ongediplomeerden met geringe maatschappelijke mogelijkheden. In de tweede plaats is het
opleidingsprofiel van de tussengeneratie en van een deel van de gezinsvormers erg
ongunstig. In de derde plaats zijn er ook onder de 25-40-jarigen nog velen die grote
moeite hebben met het Nederlands. In de vierde plaats is er de voortgaande asielmigratie. Een deel van deze nieuwe migranten heeft weliswaar een goede
opleiding, maar een ander deel niet en zij hebben nauwelijks minder moeite met
het Nederlands dan de 'traditionele' eerste-generatiemigranten.
10.3 Schoolprestaties en schoolloopbanen
Aanvangsprestaties
De vaardigheden van leerlingen uit de minderheden die van belang zijn voor het
taal- en rekenonderwijs zijn bij de aanvang van het basisonderwijs veel minder ver
ontwikkeld dan bij autochtone leerlingen. Leerlingen uit de minderheden beginnen
dan ook met een achterstand aan het onderwijs. Opmerkelijk zwak zijn de
aanvangsprestaties van Antilliaanse en Zuid-Europese leerlingen. Daarbij moet
worden bedacht dat deze laatste groepering voor een groot deel bestaat uit kinderen
van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. De zwakke prestaties van de
Antilliaanse leerlingen zijn voor een deel het gevolg van de gebruikte, strikte
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definitie van de herkomstgroepering. Leerlingen zijn alleen dan tot een bepaalde
herkomstgroepering gerekend wanneer beide ouders in het desbetreffende
herkomstland zijn geboren.
Allochtone leerlingen die niet tot de herkomstgroeperingen van de minderheden
behoren, doen in hun prestaties nauwelijks onder voor Nederlandse leerlingen en
dit bevestigt nog eens de zin van het onderscheid tussen minderheden en
allochtonen.
De achterstand van leerlingen uit de minderheden bij de start van het basisonderwijs moet worden beschouwd als het belangrijkste obstakel voor het realiseren van
een evenredige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving op
afzienbare termijn. Alle gegevens uit de analyse van de schoolloopbanen in deze
rapportage wijzen er namelijk op dat de leerlingen uit de minderheden hun
aanvangsachterstand in ieder geval tijdens het basisonderwijs niet meer goedmaken. Verhoging van het aanvangsniveau van leerlingen uit de minderheden door
het inzetten van effectieve leermethoden in de voorschoolse fase en in de eerste
jaren van het basisonderwijs moet dan ook worden beschouwd als de eerst aangewezen weg voor het tegengaan van onderwijsachterstand bij deze leerlingen.
Prestaties in het basisonderwijs
Zoals gezegd halen de leerlingen uit de minderheden hun aanvangsachterstand in
de loop van het basisonderwijs niet meer in. De analyse van gegevens over de taalen rekenprestaties laat dit duidelijk zien. De leerlingen uit de drie zwakst presterende groeperingen - Turken, Marokkanen en Antillianen - hebben in groep 4, 6 en
8 in hun taalontwikkeling een achterstand van ongeveer twee leerjaren.
Bij rekenen zijn de verschillen aanzienlijk minder groot en wat belangrijker is: in
de loop van het basisonderwijs neemt de prestatieachterstand in rekenen af. Dit
gebeurt vooral in de periode tussen groep 4 en groep 6. De leerwinst die leerlingen
uit de minderheden in groep 6 realiseren ten opzichte van hun vaardigheidsniveau
in groep 4 is groter dan de leerwinst van de autochtone leerlingen. Van groep 6
naar groep 8 treedt echter geen verdere verbetering op.
Er zijn indicaties dat de grotere leerwinst van de leerlingen uit de minderheden
verband houdt met hun vorderingen in het begrijpend lezen. Het is bekend dat
scholen hier over het algemeen betrekkelijk weinig aandacht aan besteden en op dit
punt is nog veel winst te boeken.
In vergelijking met de situatie in 1988 is er in 1996 sprake van een lichte vooruitgang in de prestaties van de leerlingen uit de minderheden. De autochtone leerlingen zijn ook vooruitgegaan, maar de vooruitgang bij de leerlingen uit de
minderheden is iets groter. De verbetering kan niet geheel worden toegeschreven
aan het feit dat van de leerlingen uit de minderheden in 1996 een groter deel in
Nederland is geboren.
Net als de aanvangsprestaties, zijn ook de prestaties in de loop van het
basisonderwijs gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders. In samenhang
daarmee is gebleken dat de achterstand van de leerlingen uit de minderheden in
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algemene leervaardigheden een belangrijke factor is in de continuering en jaarlijkse
reproductie van hun achterstand. De analyses van de prestatiedeterminanten
leveren aanwijzingen dat bij gelijke algemene leervaardigheden de Turkse en
Marokkaanse leerlingen hun rekenachterstand in de loop van het basisonderwijs
volledig inlopen. De geringere algemene leervaardigheid van leerlingen uit de
minderheden heeft tot gevolg dat zij minder goed in staat zijn de leerstof zelfstandig te structureren en hun eigen leeractiviteiten te sturen.
Speciaal onderwijs
Tot het midden van de jaren tachtig werden leerlingen uit de minderheden minder
doorverwezen naar het speciaal onderwijs dan autochtone leerlingen. Leerkrachten
hadden er moeite mee om bij deze leerlingen te bepalen wat de aard was van hun
eventuele problemen. Dat zij lang niet het niveau haalden van hun autochtone
klasgenoten werd toegeschreven aan hun geringe beheersing van het Nederlands en
problemen in verband met de migratie.
Thans worden leerlingen uit de minderheden niet langer minder doorverwezen
naar het speciaal onderwijs dan autochtone leerlingen. Wel gaan zij veel meer naar
scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) en veel minder naar scholen voor
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). Ook zijn ze oververtegenwoordigd in scholen voor doven en slechthorenden, pedologische instituten en
zmlk-scholen.
De taal- en rekenprestaties van leerlingen in het speciaal onderwijs zijn beduidend
lager dan de prestaties van basisschoolleerlingen. Dat is weinig verrassend. Wel is
het opmerkelijk dat de verschillen in de hogere leerjaren groter zijn dan in de
lagere. Ook in het speciaal onderwijs blijven de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden achter bij die van de autochtone leerlingen. De verschillen zijn van
vergelijkbare orde. Dit is een bijzonder resultaat, omdat het speciaal onderwijs veel
meer is toegerust voor en toegesneden op een individuele benadering van de
leerlingen dan het basisonderwijs. Voor het terugdringen van met groepskenmerken geassocieerde achterstand biedt zo'n aanpak duidelijk geen soelaas.
Eindniveau basisonderwijs en advies
De lijn van achterblijvende prestaties in de loop van het basisonderwijs zet zich
voort in de resultaten op de CITO-eindtoets. Ook op eindtoets vormen de Turkse,
Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen de zwakst presterende groepen. De
prestaties van de Surinaamse en Zuid-Europese leerlingen en ook die van leerlingen van wie beide ouders afkomstig zijn uit de Molukken zijn maar weinig beter.
Zeer sterk zijn de prestaties van de Chinese en Vietnamese leerlingen. Hun totaalscores doen niet onder voor die van de Nederlandse leerlingen en in rekenen zijn
zij het sterkst van allen.
De goede prestaties van de Chinese en Vietnamese leerlingen maken nog eens
duidelijk dat een allochtone herkomst op zichzelf geen oorzaak is van zwakke
prestaties. Het is het samengaan van een laag opleidings- en ontwikkelingsniveau
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van de ouders, de verbondenheid met een cultuur die stimulansen voor een vroege
cognitieve ontwikkeling mist en het opgroeien in een niet-Nederlandse taalomgeving dat deze leerlingen al voor het begin van het basisonderwijs op achterstand
zet. Deze combinatie van factoren werpt binnen het huidige basisonderwijs
onoverkomelijke hindernissen op voor het realiseren van prestaties die vergelijkbaar zijn met die van autochtone leerlingen.
Overeenkomstig hun slechtere prestaties krijgen de leerlingen uit de minderheden
lagere adviezen dan autochtone leerlingen. Terwijl de adviezen van autochtone
leerlingen gemiddeld tussen mavo en havo liggen, komen ze bij de leerlingen uit de
minderheden niet hoger dan tussen vbo en mavo. Toch is er met die adviezen iets
aan de hand. Ondanks hun zwakke prestaties op de eindtoets krijgt nog een relatief
groot deel van de leerlingen uit de minderheden een advies met havo. Nadere
analyse bevestigt wat ook al uit ander onderzoek bekend is, namelijk dat leerlingen
uit de minderheden bij gelijke prestaties beduidend hogere adviezen krijgen dan
autochtone leerlingen. Er lijkt sprake van een overwaardering van de prestaties van
de leerlingen uit de minderheden door basisschooldocenten. Wat hierachter zit is
niet geheel duidelijk: voordeel van de twijfel vanwege verwachte toekomstige
ontwikkeling van cognitieve vaardigheden? Positieve discriminatie van minderheden? De wet van Posthumus die zegt dat in elke groep, ongeacht het gemiddelde
niveau een zelfde deel van de leerlingen een (on)voldoende krijgt? Hoe dit ook zij,
het gevolg is wel dat de leerlingen uit de minderheden ook bij hun keuze van een
schooltype in het voortgezet onderwijs hoger uitkomen dan men op grond van hun
prestaties zou verwachten.
Prestaties en loopbanen in het voortgezet onderwijs en daarna
De eerste keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs is voor het merendeel van de leerlingen een brugklas. De brede brugklas van waaruit ook nog
doorstroming naar het havo mogelijk is, is ook bij leerlingen uit de minderheden
uiterst populair. In het derde jaar na hun start in het voortgezet onderwijs hebben
vrijwel alle leerlingen een definitieve keuze gemaakt voor één van de vier hoofdtypen (vbo, mavo, havo of vwo). Bij de definitieve keuze wordt de aanvankelijke in
verhouding tot hun prestaties relatief hoge keuze van met name de Turkse en
Marokkaanse leerlingen, enigszins gecorrigeerd. Bijna 90% van deze leerlingen
komt uiteindelijk terecht op het vbo of het mavo. Toch lijken de relatief hoge
adviezen en keuzen eerder een positieve dan een negatieve uitwerking te hebben op
de loopbanen van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs. In het
vijfde jaar na de start is hun positie niet slechter dan bij de definitieve keuze in het
derde jaar.
Doordat leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs op hogere
schooltypen terechtkomen dan hun prestaties toelaten, beginnen zij in vrijwel alle
schooltypen met een aanzienlijke prestatieachterstand. Het gaat hierbij om een
achterstand in objectief vastgestelde cognitieve vaardigheden. Die achterstand blijft
ook in het derde jaar na de start onverminderd gehandhaafd. Ondanks hun
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prestatieachterstand stromen de leerlingen uit de minderheden in vrijwel gelijke
mate door als autochtone leerlingen en dit wijst erop dat in het voortgezet
onderwijs dezelfde mechanismen werkzaam zijn als bij de toekenning van het
advies aan het einde van het basisonderwijs: de beoordeling en de waardering door
leerkrachten van de prestaties van leerlingen uit de minderheden en de daarmee
verbonden loopbaanbeslissingen zijn gunstiger dan men op grond van hun objectief
gemeten prestaties zou verwachten.
De positieve waardering van hun zwakke prestaties door leerkrachten lijkt de
leerlingen uit de minderheden vooral voordelen te bieden, maar er is ook een
keerzijde. In de eerste plaats verlaat van de leerlingen uit de minderheden een veel
groter deel dan van de autochtone leerlingen het onderwijs zonder een diploma te
hebben behaald. In de tweede plaats zakt een onevenredig groot deel van deze
leerlingen voor het eindexamen. De gepresenteerde gegevens over het eindexamen
bevestigen het hiervoor aangestipte mechanisme. Op de schoolonderzoeken doen de
prestaties van de leerlingen uit de minderheden nauwelijks onder voor die van de
autochtone kandidaten, maar op het centraal schriftelijk examen zijn hun scores
veel lager. Daarbij moet worden bedacht dat de leerlingen die meedoen aan het
examen in feite al een positieve selectie zijn van alle leerlingen uit de minderheden
die aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen.
Het merendeel van de leerlingen uit de minderheden zit in het voortgezet onderwijs
op schooltypen waar objectief gemeten prestaties een geringere rol spelen bij
schoolloopbaanbeslissingen (vbo en mavo). Wellicht is dat één van de redenen
waarom de doorstroming naar het mbo weinig te lijden heeft van hun zwakke
prestaties. De deelname van leerlingen uit de minderheden aan het mbo doet
namelijk nauwelijks onder voor de mbo-deelname van autochtone leerlingen.
Anders dan in het verleden nemen zij inmiddels ook evenveel als autochtone
jongeren deel aan de opleidingen van het leerlingwezen.
De analyse van de loopbanen en de onderwijsdeelname van jongeren uit de minderheden laat zien dat de extreem ongunstige positie van de Marokkaanse jongeren die
in andere onderzoeken prominent naar voren is gekomen, een verschijnsel van
voorbijgaande aard is geweest. Marokkaanse jongeren doen het zeker niet slechter
dan Turkse jongeren. Samen met de Antilliaanse jongeren behoren zij echter tot de
zwakst presterende groeperingen in het voortgezet onderwijs.
Tot slot nog een positief aspect van de onderwijspositie van leerlingen uit de
minderheden. De selecte groep van hen die erin slagen het eindexamen havo of
vwo te halen stroomt niet minder door naar het hoger onderwijs dan de autochtone
geslaagden. Het aandeel van de ho-deelnemers onder de minderheden is in de
relevante leeftijdsklasse weliswaar aanzienlijk lager dan bij de autochtone jongeren,
niettemin kan worden vastgesteld dat de doorstroming van leerlingen uit de
minderheden naar de hoogste vormen van het onderwijs voorspoedig verloopt.
Eenmaal in het hoger onderwijs doen studenten uit de minderheden in hun studieprestaties en studieverloop niet onder voor autochtone studenten.
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Educatie
Hogere opleidingsniveaus voor jongeren uit de minderheden leiden tot verbetering
van de toekomstige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving.
Volwassenen uit de minderheden die nu kampen met tekorten in hun cognitieve
toerusting en met een te geringe beheersing van de Nederlandse taal, schieten hier
echter weinig mee op. Zij zijn aangewezen op de educatie die wordt aangeboden
door de Regionale opleidingencentra (ROC's). De ROC's bieden hun vooral de
mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in het Nederlands als tweede taal en zij
maken hiervan op uitgebreide schaal gebruik.
De educatie is een belangrijke rol toebedacht in het inburgeringsbeleid voor
nieuwkomers. In de Rapportage minderheden 1998 is duidelijk geworden dat het
veel Turken en Marokkanen die zich in de jaren zestig en zeventig hier hebben
gevestigd niet best is vergaan (Tesser et al. 1998). Dit is mede het gevolg van hun
geringe scholing en gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Teneinde te
voorkomen dat de huidige nieuwkomers eenzelfde lot te wachten staat, wordt een
inburgeringsbeleid gevoerd. Dit beleid heeft in 1998 geresulteerd in de Wet
inburgering nieuwkomers (WIN). Nieuwkomers nemen ingevolge het inburgeringsbeleid deel aan een educatief programma, dat degenen onder hen die willen werken
in staat moet stellen tot deelname aan de arbeidsmarkt. NT2-onderwijs vormt een
centraal bestanddeel van het educatief programma en dit werd tot voor kort uitgevoerd door de instellingen van de volwasseneneducatie. Thans behoort het tot het
educatieve aanbod van de ROC's.
Het inburgeringsbeleid is nog van recente datum, maar de eerste ervaringen maken
duidelijk dat het hoge doel van het beleid, een sluitende aanpak die voor nieuwkomers die dat willen resulteert in deelname aan de arbeidsmarkt, zeer moeilijk is te
realiseren. Het overgrote deel van de nieuwkomers wordt weliswaar in een
programma geplaatst, maar ruim een kwart maakt het programma niet naar
behoren af. Ernstiger is dat slechts een zeer klein deel van de nieuwkomers het
niveau haalt dat minimaal nodig wordt geacht om met succes te kunnen opereren
op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Conclusie
Eind jaren tachtig is vastgesteld dat leerlingen uit de minderheden in het onderwijs
bij lange na niet het niveau halen van hun autochtone medeleerlingen. De gegevens
en analyses die in deze rapportage zijn gepresenteerd, maken duidelijk dat hierin in
de loop van de jaren negentig wel iets, maar niet genoeg is veranderd. De belangrijkste obstakels voor een succesvoller verloop van de onderwijsloopbanen van de
leerlingen uit de minderheden zijn in de analyses helder naar voren gekomen. In de
eerste plaats is er de achterstand in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in
het Nederlands bij aanvang van het basisonderwijs. In de tweede plaats is er het
gegeven dat de basisscholen er slechts in zeer beperkte mate in slagen om in de
acht leerjaren die daarvoor beschikbaar zijn de achterstand te verminderen, met als
resultaat dat de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen met de grootste
379

achterstand aan het einde van het basisonderwijs in hun taalontwikkeling zo'n twee
jaar achterliggen op hun autochtone klasgenoten. Daarna gebeurt er iets merkwaardigs: leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs hanteren bij beslissingen over
de schoolloopbanen voor leerlingen uit de minderheden lagere prestatiemaatstaven
dan voor autochtone leerlingen. Dit lijkt de leerlingen uit de minderheden in eerste
instantie verder te brengen dan op grond van hun objectieve prestatie kan worden
verwacht, maar voor een deel van de leerlingen werkt het averechts uit. Onevenredig veel leerlingen uit de minderheden verlaten het voortgezet onderwijs zonder
diploma en op de eindexamens vormt het centraal examen een hindernis die voor te
veel kandidaten uit de minderheden te hoog is.
Van de mogelijkheden die de volwasseneneducatie aan allochtonen biedt om hun
taalvaardigheid in het Nederlands te vergroten, wordt op uitgebreide schaal
gebruikgemaakt. Het overgrote deel van de nieuwkomers wordt overeenkomstig de
bedoeling van het inburgeringsbeleid geplaatst in een educatief programma. De
beoogde professionele zelfredzaamheid die nieuwkomers in staat moet stellen met
succes deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt echter maar door weinigen
gehaald. Sociale zelfredzaamheid is voor het merendeel van de nieuwkomers het
hoogst haalbare. In hoeverre de vorig jaar in werking getreden Wet inburgering
nieuwkomers hierin verbetering kan brengen, moet worden afgewacht. Al te veel
optimisme hierover lijkt echter misplaatst.
10.4 Relevante factoren en beleid ten aanzien van onderwijsachterstand
Relevante factoren in het gezin en op school
De factoren die bepalend zijn voor de onderwijsachterstand van leerlingen uit de
minderheden zijn onder te brengen in twee categorieën: factoren in en rond het
gezin en het sociale milieu waarin het kind opgroeit en factoren in het onderwijs.
De geconstateerde achterstand in cognitieve ontwikkeling van leerlingen uit de
minderheden bij het begin van het basisonderwijs wordt vooral bepaald door de
geringe instructieve kwaliteit van het gedrag van de ouders in de omgang met hun
kind. De oorzaken daarvan liggen in het lage opleidingsniveau van de ouders en in
opvoedingskenmerken die zijn verbonden met de eigen cultuur. Als gevolg van de
tekortschietende instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag blijft vooral de
ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden van de leerlingen uit de
minderheden achter. Dat leidt er weer toe dat zij minder dan andere kinderen
opsteken van het leerstofaanbod in de basisschool. De aanvangsachterstand die zij
hebben wordt daardoor in de loop van het basisonderwijs onvoldoende ingelopen.
Naast te geringe metacognitieve vaardigheden is bij leerlingen uit de minderheden
met een niet-Nederlandse thuistaal ook een beperkte taalvaardigheid in het
Nederlands een factor waardoor zij in de basisschool moeite hebben met de
verwerking van de leerstof. Het is vooral een te geringe woordenschat die het voor
leerlingen uit de minderheden moeilijk maakt de instructie van de leerkracht in de
lessen te volgen.
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Als derde thuismilieufactor voor de stagnatie van de prestaties van leerlingen uit de
minderheden in het basisonderwijs is de te geringe kennis van de wereld naar voren
gekomen. Van hun ouders en vanuit hun sociale omgeving krijgen leerlingen uit de
minderheden te weinig informatie over de samenleving, de natuur, de verworvenheden van de wetenschappen en de wereld van kunst en cultuur. Kennis van de
wereld is essentieel voor de ontwikkeling van de diepere woordenschat van de
leerlingen en die is weer bepalend voor de vaardigheid in begrijpend lezen.
Begrijpend lezen speelt een rol in vrijwel alle vakken waar de leerlingen op school
mee te maken krijgen.
Naast aanvangsachterstand en stagnerende prestaties in het basisonderwijs vormt
het voortijdig schoolverlaten één van de kernelementen van de onderwijsachterstand van leerlingen uit de minderheden. Ook hier speelt een thuismilieufactor een
rol. Verstoorde relaties in het gezin en opvoedingsproblemen blijken bij veel
voortijdig schoolverlaters schakels in de keten die uitmondt in het ongediplomeerd
of te laag gediplomeerd verlaten van het onderwijs.
Factoren in het thuismilieu zorgen voor aanvangsachterstand voor leerlingen uit de
minderheden bij de start van het basisonderwijs en voor problemen bij de verwerking van de leerstof die zij op de basisschool krijgen aangeboden. Dit verklaart
echter niet volledig waarom hun prestatieontwikkeling gedurende het basisonderwijs stagneert. Ook de kwaliteit van het basisonderwijs speelt een rol. Op scholen
waar veel leerlingen uit de minderheden naartoe gaan blijkt de kwaliteit van het
onderwijs en meer in het bijzonder de kwaliteit van het didactisch handelen van de
leerkrachten gemiddeld onder de maat. Leerkrachten zijn geneigd hun leerstofaanbod aan te passen aan het gemiddeld lage ontwikkelingsniveau van de leerlingen
uit de minderheden en maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die een
op achterstandsleerlingen toegesneden didactische werkwijze biedt.
Een bijzondere factor die met name een rol speelt in het voortgezet onderwijs is de
in de hoofdstukken 4 en 5 gebleken overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden door leerkrachten. Deze komt onder meer tot uiting in adviezen voor de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs die hoger zijn
dan de objectieve prestaties van de leerlingen uit de minderheden rechtvaardigen.
De overwaardering blijkt ook uit het gegeven dat leerlingen uit de minderheden in
het voortgezet onderwijs niet méér vertraging oplopen dan autochtone leerlingen
terwijl hun objectieve prestaties toch aanzienlijk lager zijn. Ten slotte blijkt
overwaardering uit een sterke discrepantie tussen de scores van leerlingen uit de
minderheden op het schoolgedeelte en het centraal schriftelijk deel van het
eindexamen. De overwaardering heeft onder andere tot gevolg dat leerlingen uit de
minderheden in het voortgezet onderwijs binnen hun schooltype tot de zwakst
presterende leerlingen behoren. De zwakke prestaties spelen onder meer een rol bij
de overmaat aan voortijdig schoolverlaters onder leerlingen uit de minderheden en
bij het hoge percentage gezakten op de eindexamens.
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Aanknopingspunten
Het inzicht in de factoren die tot achterstand leiden is de laatste jaren vergroot en
ook is er meer zicht gekomen op de mogelijkheden om er iets aan te doen.
Pogingen om de instructieve kwaliteit van het ouderlijk gedrag te verhogen zijn
weliswaar niet erg succesvol gebleken, maar het stimuleren van de voorschoolse
cognitieve ontwikkeling door middel van professioneel opgezette en uitgevoerde
programma's in de peuteropvang en in de kleutergroepen geeft veelbelovende
resultaten te zien.
De stagnerende resultaten van leerlingen uit de minderheden die het gevolg zijn
van een tekort aan meta-cognitieve vaardigheden blijken te verbeteren met een
sterk gestructureerde didactiek, waarin tekorten in de verwerking van de leerstof
direct worden opgespoord en ongedaan gemaakt. Aanknopingspunt is hier de
verbetering van het didactisch handelen van leerkrachten door feedback van
externe of interne begeleiders. Het is mogelijk gebleken op deze wijze te komen tot
een aanzienlijke vooruitgang in het didactisch handelen en in samenhang daarmee
tot een substantiële verhoging van de prestaties van de leerlingen uit de
minderheden in het basisonderwijs.
De beperkte woordenschat van leerlingen uit de minderheden vereist een
afzonderlijke aanpak. Het is echter een factor die met een systematische
woordenschattraining in principe tamelijk eenvoudig valt aan te pakken. Dit
betekent overigens niet dat dit aanknopingspunt in de onderwijspraktijk veel
aandacht krijgt. Het past wellicht minder goed bij de opvattingen over zelfsturend
leren die thans in zwang zijn.
Moeilijker grijpbaar zijn de tekorten in kennis van de wereld waar leerlingen uit de
minderheden mee te kampen hebben. Een aanknopingspunt kan hier wellicht
worden gevonden in de Brede-Schoolontwikkeling voorzover die erop is gericht
leerlingen uit de minderheden in aanraking te brengen met kennis- en
expressiedomeinen die normaal gesproken buiten hun gezichtskring vallen en waar
leerkrachten niet aan toekomen. De Brede School kan ook een aanknopingspunt
vormen voor de aanpak van buitenschoolse problemen waar leerlingen uit de
minderheden ten gevolge van relatie- en opvoedingsproblemen in het gezin mee te
maken hebben. Daarvoor is de beschikbaarheid van een maatschappelijkwerkfunctie in de Brede School een voorwaarde.
Ten aanzien van het voortijdig verlaten van het onderwijs kan nog niet een aanpak
worden aangewezen die zich in gunstige zin onderscheidt van de vele initiatieven
die op dit terrein worden ondernomen. Veel lijkt hier af te hangen van het
enthousiasme en de inzet van steeds weer nieuwe initiatiefnemers. Zij kunnen
tijdelijk successen genereren maar lijken er niet in te slagen algemeen toepasbare
recepten te leveren.
Ten slotte de overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de minderheden
door leerkrachten. Dit is een factor die in deze rapportage voor het eerst
systematisch voor het voetlicht is gebracht. Het is dan ook nog niet onderkend als
een aanknopingspunt voor verbetering van de schoolloopbanen van de leerlingen
uit de minderheden. Toch zou een zorgvuldiger handelen van leerkrachten op dit
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punt een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het voortijdig verlaten
van het onderwijs en een verbetering van de eindexamenresultaten van de
leerlingen uit minderheden.
Beleid
In hoeverre biedt het overheidsbeleid optimale mogelijkheden om gebruik te maken
van de hiervoor genoemde aanknopingspunten en zo de negatieve invloed tegen te
gaan van de factoren die bepalend zijn voor de onderwijsachterstanden van
leerlingen uit de minderheden? Een enkelvoudig, eenduidig antwoord op deze
vraag valt niet te geven. Bij de beschrijving van ontwikkelingen in het
overheidsbeleid zijn elementen genoemd die in principe goed aansluiten bij de hier
gepresenteerde analyse: de prioriteit die gemeenten in hun achterstandenplannen
geven aan het voorschoolse traject, aan taal en aan het voortijdig schoolverlaten.
Ook de ondersteuning van voorschoolse initiatieven vanuit de ministeries van VWS
en BZK grijpt aan bij de hiervoor genoemde aanknopingspunten. Op andere punten
zijn er echter duidelijke hiaten. De realisering van een gerichte verbetering van het
didactisch handelen van leerkrachten naar het voorbeeld van de hier beschreven
KEA-werkwijze krijgt vrijwel nergens in het beleid de prominente plaats die het
nodig heeft. Ook een relatief eenvoudig aanknopingspunt als de
woordenschattraining zal men tevergeefs zoeken in beleidsnota's. Kennis van de
wereld als factor die relevant is voor de onderwijsachterstand van leerlingen uit de
minderheden komt eveneens nergens aan bod. De Brede School wordt in
beleidsstukken wel omarmd, maar wat men daarbij precies voor ogen heeft blijft
vooralsnog in het vage.
De hier verwoorde terughoudendheid in de beoordeling van het overheidsbeleid in
het licht van de eerder gepresenteerde relevante factoren en aanknopingspunten
heeft een algemenere achtergrond. Het gaat niet zozeer om de vraag of een bepaald
aanknopingspunt of een bepaalde relevant te achten factor ergens wordt genoemd
of als prioriteit naar voren wordt geschoven. Het gaat erom of het beleid een
samenhangend geheel vormt van analyse van relevante factoren,
aangrijpingspunten om die factoren of de effecten ervan te wijzigen in de gewenste
richting en beleidsmaatregelen die een optimaal gebruik van die
aangrijpingspunten garanderen.
Op dit punt schiet het beleid tekort. In het GOA-beleid lijkt samenwerking tussen
lokale partners een doel op zich te worden. Op landelijk niveau is er van de hier
bepleite samenhang nauwelijks sprake. Het landelijke beleidskader maakt de indruk
van een tamelijk willekeurige verzameling onderwerpen die elk voor zich wel een
zekere relevantie hebben, maar waarin de hier bedoelde samenhang ver te zoeken
is. Omdat een overkoepelende visie ontbreekt, is het ook niet verwonderlijk dat het
landelijke beleidskader op enkele kernpunten ernstige lacunes vertoont. Waar een
samenhangende visie op landelijk niveau ontbreekt is het weinig
verbazingwekkend dat de gemeenten in hun plannen in de meeste gevallen ook niet
veel verder komen dan het continueren van de weinig effectief gebleken activiteiten
uit de voorloper van het GOA, het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB).
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Het ontbreken van een samenhangende visie is echter niet het enige en wellicht
zelfs niet het belangrijkste probleem van het huidige beleid. Van meer gewicht is
dat ook het GOA verraadt dat men zich blijft verkijken op de weerbarstigheid van
de problemen. Dat het niet lijkt door te dringen dat alleen met zeer goed
doortimmerde en bewerktuigde aanpakken, die nauwkeurig zijn toegesneden op een
specifiek welgekozen en relevant aspect van het achterstandenprobleem, successen
zijn te behalen. Hoe het zou kunnen, maken projecten als Voorschool en KEA
duidelijk. Tegelijkertijd laten deze projecten ook zien dat het achterstandenbeleid
niet geheel aan de gemeenten kan worden overgelaten. Voorschool heeft te maken
met financieringsproblemen, KEA verdient een bredere verspreiding en een
versterking van de ontwikkelingsaspecten, maar ook dit vergt middelen die de
draagkracht van de gemeenten te boven gaan. Wanneer de Brede School wordt
overgelaten aan de gemeenten is het risico groot dat er over enkele jaren verspreid
over het land goed ogende paradepaardjes van een nieuwe schoolarchitectuur te
bezichtigen zijn, maar dat de zwarte scholen in de belendende wijken wegkwijnen.
Een tekort aan samenhang valt ook te signaleren in de afstemming van de
werkwijze en de bijdrage vanuit de meest betrokken ministeries, OC&W en VWS.
Het projectenbeleid van VWS heeft geen pendant in het achterstandenbeleid van
OC&W en de aansturing van gemeenten door OC&W heeft geen tegenhanger in
het volledig gedecentraliseerde welzijnsbeleid van VWS. Zowel het projectenbeleid
als het beleid van gemeentelijke decentralisatie van het achterstandenbeleid binnen
een landelijk kader hebben sterke, maar ook zwakke kanten. Een combinatie van
deze beleidsstrategieën zou de voordelen van beide kunnen verenigen en tegelijk de
nadelen elimineren. Daarvoor is de hier bepleite samenhang tussen relevante
achterstandsfactoren, aangrijpingspunten voor effectief handelen en
beleidscondities onmisbaar. Die samenhang zou concreet vorm kunnen krijgen in
een landelijk beleidsprogramma dat voor de gemeenten als kader kan dienen voor
hun GOA-beleid. In landelijke ontwikkelingsprojecten zouden vervolgens de
kernelementen van het landelijk beleidsprogramma kunnen worden uitgewerkt in
lokaal toe te passen methoden, op een vergelijkbare wijze zoals scholen nu rekenen taalmethoden gebruiken.
Een landelijk programma
Op basis van de hier genoemde achterstandsfactoren en aangrijpingspunten is het
mogelijk de belangrijkste elementen van het hier bepleite beleidsprogramma
concreet aan te geven. Het programma zou kunnen bestaan uit een kernprogramma
en een flankerend programma.
Het kernprogramma sluit direct aan op de factoren die verantwoordelijk zijn voor
de achterstand. Het is gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling en
kennis van de wereld van kinderen uit de doelgroepen en op het aanpassen van de
werkwijze in het basisonderwijs aan de beperkte algemene leervaardigheden van
leerlingen uit de doelgroepen. Het kernprogramma omvat ten minste de volgende
elementen.
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Het is zaak zo vroeg mogelijk te beginnen: voorschools in een goed
geprofessionaliseerde setting, bij voorkeur in een combinatie van peuteropvang
met een basisschool. Daarbij moet worden gewerkt met goed doordachte en
uitgewerkte programma's die zijn gebaseerd op de recente inzichten in de
vroegkinderlijke intellectuele ontwikkeling zoals Piramide en Kaleidoscoop.
Het Amsterdamse Voorschoolproject kan dienen als voorbeeld.
In het basisonderwijs is van het begin af extra Nederlands nodig voor
leerlingen uit de minderheden die anderstalig zijn opgegroeid.
Woordenschattraining dient een centraal bestanddeel van dit onderwijs te zijn.
Extra taalonderwijs voor de kinderen biedt de gelegenheid om ook de ouders te
interesseren voor het verbeteren van hun Nederlands.
Vervolgens dient er in het basisonderwijs een extra programma 'kennis van de
wereld' te komen voor alle kinderen van laagopgeleide ouders. Hierbij kan
aansluiting worden gezocht bij buitenschoolse verlengde schooldagactiviteiten
die in het kader van de Brede School worden opgezet.
Voor de gewone lessen en vooral voor taal en rekenen is een nieuwe aanpak
nodig die rekening houdt met de beperkte ontwikkeling van algemene
leervaardigheden bij leerlingen uit de doelgroepen. Dit vereist toespitsing van
de didactiek van het basisonderwijs. Het Amerikaanse programma Success for
all en het Rotterdamse KEA-project zijn hier richtinggevend.
De nieuwe aanpak kenmerkt zich door een sterk gestructureerde inhoudelijke
leerlijn, een logische ordening van de verschillende leerstofonderdelen van een
vak, stap-voor-stapinstructie en oefening overeenkomstig de principes van de
directe instructie (Veenman et al. 1992), regelmatige toetsing om vast te stellen
in hoeverre de leerlingen zich de leerstof hebben eigen gemaakt.
Blijkt bij de toetsing dat bepaalde leerlingen onder een vooraf bepaald
vaardigheidsniveau blijven, dan komt een hulpleerkracht in actie. De
hulpleerkracht is een volledig bevoegde docent die het leerstofonderdeel waarin
de leerling tekorten vertoont in individuele instructiesessies op niveau brengt.
Om de nieuwe werkwijze ingevoerd te krijgen en te handhaven wordt binnen
het schoolteam een interne begeleider aangewezen. Deze heeft tot taak om in
nauwe samenwerking met het schoolhoofd de uitvoering van de nieuwe wijze
van werken te optimaliseren, onder meer door in de klassen te observeren en de
werkwijze door te spreken met de leerkrachten en hulpleerkrachten. Verder
geeft de intern begeleider tips en andere vormen van ondersteuning, onder
meer door het houden van teambesprekingen over de voortgang van het
programma..
Binnen de school dient er een maatschappelijk-werkfunctie te komen die kan
worden ingezet bij de vele problematische thuissituaties waar leerlingen in
achterstandssituaties mee te maken hebben.
De praktijk van overwaardering van de prestaties van leerlingen uit de
minderheden in de vorm van te hoge adviezen voor de keuze van een
schooltype in het voortgezet onderwijs en bevordering bij zwakke prestaties
moet worden beëindigd. Een betere afstemming van schoolexamens en het
centraal schriftelijk eindexamen is dringend gewenst. Hier is een rol weggelegd
voor de Inspectie van het onderwijs.
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Flankerend programma
Als het kernprogramma werkt, hebben de leerlingen uit de doelgroepen aan het
einde van het basisonderwijs geen achterstand meer, maar zover is het nog lang
niet en daarom is een flankerend programma nodig. Een aantal onderdelen van het
flankerend programma zouden kunnen worden ingebed in een Brede
Schoolaanpak.
- Dit geldt in ieder geval voor verlengde-schooldagactiviteiten op het terrein van
cultuur, sport, techniek en informatica. Dit kan een verdere compensatie bieden
voor het gebrek aan kennis van de wereld in achterstandsgroepen.
- Het geldt ook voor de in het kernprogramma al genoemde
schoolmaatschappelijk-werkfunctie ten behoeve van kinderen uit
multiprobleemgezinnen. Onder laagopgeleiden komen multiprobleemgezinnen
vaker voor dan onder hoger opgeleiden. De probleemsituatie thuis vormt voor
deze kinderen een extra handicap bij het leren. De aanpak van de problemen
die hieruit voortvloeien gaat de draagkracht van een schoolteam te boven. Een
Brede School kan docenten op dit punt ontlasten en hen meer ruimte geven
voor hun eigenlijke taken.
- De Brede School zou ook ruimte kunnen bieden voor de eveneens in het
kernprogramma al genoemde voor- en vroegschoolse activiteiten ter
stimulering van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
Andere flankerende activiteiten die kunnen bijdragen aan optimalisering van het
onderwijs aan leerlingen uit de minderheden zijn de volgende.
- Voorlichting ten behoeve van keuzen in de schoolloopbaan aan ouders en
leerlingen, onder meer om te hoge en te lage keuzen tegen te gaan en om in het
voortgezet onderwijs een duidelijk leertraject uit te zetten.
- Huiswerkklassen in het voortgezet onderwijs en wellicht ook in het
basisonderwijs. Huiswerk blijkt in onderzoek een belangrijke factor in de
verklaring van prestatieverschillen tussen scholen. In de thuissituatie van
leerlingen uit achterstandsgroepen ontbreekt veelal het klimaat waarin
kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken. Ook zijn de ouders over het
algemeen niet in staat hun kinderen hierbij effectief te ondersteunen.
Huiswerkklassen kunnen hiervoor soelaas bieden.
- Spijbelpreventie en spijbelopvang ten behoeve van vo-leerlingen. Spijbelen kan
de voorbode zijn van een deviante carrière. Regelmatige spijbelaars hebben
daarom speciale begeleiding nodig. Dit gaat de draagkracht van de school te
boven en vergt een extra buitenschoolse voorziening met ondersteuning vanuit
welzijnswerk.
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en opvang van voortijdig
schoolverlaters. Toespitsing van de RMC-functie op de plaatsing van voortijdig
schoolverlaters. Als terugkeer naar school onmogelijk blijkt: voortijdig
schoolverlaters zo nodig plaatsen in alternatieve trajecten die opleiding en
werken combineren.
- Meer praktijkgerichte trajecten na het primair onderwijs. Het direct op de
basisschool aansluitende beroepsgerichte onderwijs is sinds de jaren vijftig
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steeds algemeen vormender geworden. De basisvorming kan worden gezien als
het sluitstuk van deze ontwikkeling. Voor leerlingen met een sterk
praktijkgerichte interesse betekent dit een overmaat aan vakken waaraan zij de
minste leermotivatie ontlenen. Veel van deze leerlingen zijn alleen nog te
motiveren voor vakken met een flinke dosis praktijk. Dit vraagt om
praktijkgerichte trajecten die direct aansluiten op het primair onderwijs. Het
praktijkonderwijs dat thans in het vmbo wordt opgezet is voor een deel van de
jongeren met een praktijkgericht oriëntatie geen alternatief. Het richt zich op
jongeren met leerproblemen en cognitieve tekorten. Het probleem bij de
jongeren waar het hier om gaat ligt echter niet zozeer in de cognitieve sfeer,
maar op het vlak van de interesse.
Onderdelen van het prioriteitenprogramma zijn terug te vinden in de plannen die
gemeenten hebben gemaakt voor het GOA. De praktijk leert echter dat een
uitwerking ervan die voldoende kwaliteit heeft om werkelijk effectief te zijn, de
draagkracht van afzonderlijke gemeenten te boven gaat. Dat is onder meer een
gevolg van het gegeven dat binnen een gemeentelijk achterstandenbeleid tal van
initiatieven met elkaar concurreren en dat een concentratie van middelen op één of
enkele prioriteiten niet goed past bij een evenwichtige honorering van de wensen
van de verschillende betrokkenen waar een gemeentebestuur nu eenmaal van nature
toe is geneigd. Het gevolg is dat de middelen die elke afzonderlijke gemeente heeft
voor het opzetten van een voorschool of voor het introduceren van een verbeterde
didactiek in het basisonderwijs tekortschieten. Dit vraagt om initiatieven van de
landelijke overheid.
Het introduceren van een landelijk beleidsprogramma voor de bestrijding van de
onderwijsachterstanden van leerlingen uit de minderheden biedt op zichzelf nog
geen garantie voor een vergroting van de effectiviteit van het onderwijs voor deze
leerlingen. Het gaat erom het programma ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
Wat dat betreft zijn de condities niet gunstig. Als gevolg van de decentralisatie van
het achterstandenbeleid naar de gemeenten zijn de mogelijkheden tot een centrale
sturing door de rijksoverheid sterk beknot. In voorgaande minderhedenrapportages
is dit beleid gekritiseerd, omdat het tot versnippering leidt en een kwalitatief
hoogwaardige aanpak blokkeert. Uit het pleidooi voor een landelijk
beleidsprogramma dat hier is gehouden valt af te leiden dat deze kritiek nog steeds
actueel is. Om het beleidsprogramma daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen is echter
meer nodig dan het aan gemeenten en scholen aan te bieden als een reeks zinvolle
suggesties voor onderwijsverbetering. Dat is alleen te realiseren wanneer het
rijksaandeel in het achterstandenbeleid een verplichtender karakter krijgt. Wanneer
de decentralisatie van het onderwijsbeleid inhoudt dat de rijksoverheid alleen nog
kan optreden als vrijblijvend adviseur van gemeenten die autonoom bepalen wat ze
met de adviezen zullen doen, is een effectief landelijk beleid niet langer mogelijk.
Een heroverweging van de decentralisatieoperatie ligt dan in de rede. De overheid
moet de mogelijkheid hebben bepaalde effectief gebleken vormen van aanpak van
achterstanden al dan niet via de gemeenten aan de scholen op te leggen.
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10.5 Positie op de arbeidsmarkt
De analyse van de arbeidsmarktpositie van de minderheden levert een veelheid van
resultaten op die niet goed in een algemeen beeld zijn te vangen. Naast positieve
bevindingen zijn er ook negatieve. Positief is dat er op vrijwel alle arbeidsmarktindicatoren sprake is van een gunstige ontwikkeling in de loop van de tijd: de
deelname van de minderheden aan de arbeidsmarkt neemt toe, de werkloosheid is
verminderd, het aantal werkenden uit de minderheden is fors gegroeid. Echter, ook
onder de autochtone bevolking is de werkloosheid afgenomen en is het aantal
werkenden toegenomen. Hieruit valt af te leiden dat de gunstige economische
ontwikkeling de belangrijkste bron is van de verbeterde arbeidsmarktpositie van de
minderheden. De gelijktijdige vermindering van de werkloosheid onder minderheden en autochtonen brengt met zich mee dat de verhouding tussen hun werkloosheidspercentages nog altijd zeer ongunstig is voor de minderheden. De werkloosheid onder Turken en Marokkanen is vier tot zeven keer zo hoog als onder de
autochtone bevolking en de werkloosheidspercentages onder de Surinamers en
Antillianen zijn twee tot vier keer zo hoog.
Zoals gezegd zijn er naast de positieve bevindingen ook negatieve resultaten te
melden. In de eerste plaats is de werkloosheid onder de jongeren uit de meeste
minderheidsgroeperingen verontrustend hoog. Zo is van de Marokkaanse en
Surinaamse 15-24-jarigen tegen de 30% werkloos. In de tweede plaats moet de
toename van de aandelen langdurig werklozen onder Turken, Surinamers en
Antillianen worden genoemd. Van de werkloze Turkse en Marokkaanse mannen is
tegen de 70% al meer dan twee jaar zonder werk. In de derde plaats is de arbeidsmarktpositie van personen uit landen waar veel vluchtelingen en asielzoekers
vandaan komen uiterst ongunstig, al lijkt dit vooral te gelden voor degenen die nog
maar kort in Nederland verblijven. Dit gegeven maakt de asielmigratie nog
problematischer dan deze op andere gronden hoe dan ook al is.
Bij de verklaring van de arbeidsmarktpositie blijkt het behaalde opleidingsniveau
steeds weer een grote rol te spelen. In de analyse van schoolprestaties en schoolloopbanen is gebleken dat jongeren uit de minderheden, gemeten naar objectieve
prestaties, in het Nederlandse onderwijs lang niet het niveau halen van autochtone
jongeren. Het is mogelijk dat dit een rol speelt in de verklaring van de zeer hoge
werkloosheid onder jongeren uit de minderheden. Het benadrukt de noodzaak de
achterblijvende schoolprestaties van deze jongeren serieus te nemen en niet alleen
af te gaan op formele afsluitingscertificaten van opleidingen.
10.6 Positie van werkenden
De positie van de werkenden uit de minderheden wijkt op een aantal punten af van
die van de werkende autochtonen. Turkse mannen en vrouwen werken nog steeds
relatief vaak in de industrie, alsmede mannen uit Zuid-Europa en uit nietgeïndustrialiseerde landen. Wel wordt de concentratie van minderheden in deze
bedrijfstak steeds minder. Marokkaanse mannen, die vanouds samen met Turkse
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mannen in groten getale in de industrie werkten, werken hier nu slechts weinig
meer dan mannen uit de andere groeperingen. Er is een tendens gaande naar meer
werkenden uit de minderheden in de dienstverlenende beroepen, waar het gros van
de Nederlandse bevolking werkzaam is. Deze veranderingen worden vooral gedragen door de jongeren onder de Turken en Marokkanen; zij werken veel vaker in de
dienstverlening dan de oudere leeftijdscategorieën.
De spreiding van Surinamers en, met name, Antillianen over de verschillende
sectoren lijkt sterk op die van de autochtonen, zoals ook in eerdere Rapportages
minderheden werd vastgesteld. Wel is er binnen de dienstverlenende sector een
verschil tussen de vrouwen: Surinaamse en Antilliaanse vrouwen werken relatief
vaak in de zorg en het onderwijs en minder vaak in de commerciële dienstverlening.
Ook als het gaat om het niveau van het werk verschillen Antilliaanse mannen
nauwelijks van autochtone mannen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen verrichten wel werk op gemiddeld iets lager niveau. In de afgelopen jaren is het functieniveau van Antilliaanse vrouwen gedaald, wat waarschijnlijk te maken heeft met de
ongunstige kenmerken van de groep Antillianen die recentelijk naar Nederland is
gekomen.
De grotere spreiding over sectoren gaat, in ieder geval bij de Turken en
Marokkanen, niet gepaard met een doorstroming naar hogere functieniveaus.
Zowel de Turkse en Marokkaanse mannen als de vrouwen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de laagste functies: rond driekwart van hen werkt op elementair
of lager niveau. Positief punt is dat het functieniveau bij de Turkse en Marokkaanse
vrouwen de afgelopen jaren is gestegen, bij de mannen is echter een daling van het
functieniveau waar te nemen. Een verklaring hiervoor is niet direct voorhanden,
want gegeven het toenemende opleidingsniveau van minderheden zou eerder een
stijging van het functieniveau verwacht kunnen worden. Wellicht is de afname van
de werkloosheid gepaard gegaan met een toename van het aantal werkende Turken
en Marokkanen op de laagste niveaus, omdat het opleidingsniveau van werklozen
relatief laag is.
Een andere, positieve ontwikkeling is de verdere toename van het aantal ondernemers uit de minderheden in de afgelopen jaren. Het is een vervolg op een tendens
die de afgelopen tien jaar reeds in gang is gezet. De stijging van het aantal Turkse
ondernemers is zo groot dat onder de Turkse beroepsbevolking nu een groter
aandeel ondernemers kan worden geteld dan onder de totale beroepsbevolking van
Nederland. Bij de andere drie grote minderheidsgroeperingen is het aandeel ondernemers wat bescheidener. Het toenemende belang van het etnisch ondernemerschap
kan worden gezien als een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid van de
minderheden en daarmee aan hun structurele integratie in de Nederlandse samenleving. Niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor personeelsleden in
zulke bedrijven, die vaak uit de eigen groepering worden geworven.
Ook wat betreft de kwaliteit van de bedrijvigheid van de zelfstandige ondernemers
uit de minderheden is er sprake van positieve ontwikkelingen. De uitval van
allochtone bedrijven is nog steeds hoger dan die van autochtone bedrijven, vooral
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in het eerste levensjaar, maar de overlevingsduur is de afgelopen jaren licht
gestegen. Wellicht hangt de verbetering van de levensvatbaarheid samen met een
toegenomen spreiding over verschillende sectoren; men kiest steeds minder voor de
horeca. Ook zijn er aanwijzingen dat ondernemers uit de minderheden de laatste
jaren in toenemende mate een autochtone of gemengde klantenkring hebben.
Slechts een kleine groep richt zich nog uitsluitend op klanten uit de eigen groepering. In het laatste geval moet het ondernemerschap van minderheden vermoedelijk
negatief worden bezien voor de culturele integratie; door de veelvuldige contacten
met de eigen groepering ontbreken stimulansen om de Nederlandse taal te
gebruiken en om in verder contact met de Nederlandse samenleving te komen.
Ook voor de integratie van de werkenden in loondienst kan een soortgelijke samenhang worden vastgesteld. Een hoger functieniveau blijkt samen te gaan met een
sterkere mate van sociale integratie. Mogelijk is een bepaald niveau van integratie
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een hogere functie. Maar misschien
nog sterker bevordert het werken in een hogere functie een (nog) betere beheersing
van het Nederlands en mogelijk ook het krijgen van contacten met autochtonen en
positieve oordelen daarover.
Een opvallend punt is dat de tweede generatie het onder de werkenden uit de
minderheden het beste doet. In alle groeperingen vervullen zij de hoogste functieniveaus. Gezinsvormers en personen van de eerste generatie zijn werkzaam in de
laagste functies. Deze uitkomst staat in contrast met de bij de analyse van de
arbeidsmarktpositie gebleken relatief hoge werkloosheidskans voor personen van de
tweede generatie. Deze tegenstelling zou erop kunnen wijzen dat er sprake is van
een tweedeling binnen de tweede generatie. Enerzijds is er een categorie mensen
die voor hun arbeidsmarktkansen vermoedelijk optimaal profijt hebben gehaald uit
het feit dat zij in Nederland zijn opgeleid en de Nederlandse taal goed machtig zijn.
Anderzijds is er een categorie die blijkbaar niet van deze gunstige aanvangsvoorwaarden heeft kunnen profiteren, kampt met problemen in de schoolloopbaan,
voortijdig van school gaat en te weinig de juiste kanalen naar werk weet te vinden.
Het opleidingsniveau is de belangrijkste bepalende factor voor het bereikte functieniveau. De rol van andere factoren blijkt ondergeschikt. Toch verklaren verschillen
in opleidingsniveau tussen minderheden en autochtonen maar een klein deel van de
lagere functieniveaus van de minderheden. Op elk opleidingsniveau is het functieniveau van werkenden uit de minderheden namelijk lager dan dat van autochtonen.
Voor Turken en Marokkanen geldt dit sterker dan voor Surinamers en Antillianen.
Of de oorzaak van het achterblijvende functieniveau van minderheden ten opzichte
van autochtonen gezocht moet worden in achterstelling van minderheden bij doorstroom binnen arbeidsorganisaties, is niet met zekerheid te zeggen.
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10.7 Relevante factoren en beleid ten aanzien van de arbeidsmarktpositie
Achterstandsfactoren
In de analyse van de arbeidsmarktpositie van de minderheden moet onderscheid
worden gemaakt tussen deelname aan de arbeidsmarkt op zich en werkloosheid
onder arbeidsmarktdeelnemers. Vastgesteld is dat de deelname aan de arbeidsmarkt
van specifieke categorieën uit minderheden achterblijft. Culturele factoren spelen
een rol bij de geringe deelname aan de arbeidsmarkt van Turkse en Marokkaanse
vrouwen. Arbeidsongeschiktheid en een te grote kloof tussen aangeboden en
gevraagde kwalificaties zijn bepalend voor de geringe arbeidsmarktdeelname van
veertigplussers uit de minderheden. De non-participanten en werklozen uit deze
laatste categorie hebben te maken met een cumulatie van nadelige kenmerken,
waardoor hun kansen op arbeid de facto nihil zijn.
De arbeidskansen van personen uit de minderheden die wel deelnemen aan de
arbeidsmarkt worden negatief beïnvloed doordat velen van hen een te laag
opleidingsniveau hebben en doordat een deel van de werkzoekenden uit de
minderheden de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Een geringe beheersing
van de Nederlandse taal is vooral bij nieuwkomers een factor die hun entree op de
arbeidsmarkt aanzienlijk belemmert. Voor jongeren uit de minderheden geldt dat
het diploma dat zij hebben soms een hoger vaardigheidsniveau suggereert dan
waarover zij in werkelijkheid beschikken.
Van de werklozen uit de minderheden is een onevenredig groot deel langdurig
werkloos. Ook dit is een factor die hun arbeidskansen negatief beïnvloedt.
De hier genoemde factoren hebben alle te maken met het arbeidsaanbod vanuit de
minderheden. Het actuele belang ervan op de arbeidsmarkt is afhankelijk van de
vraag en van de kwaliteiten van concurrerende aanbieders van arbeid. Pas wanneer
vraag en aanbod te ver uit elkaar gaan lopen en er voldoende gelijkwaardig aanbod
is worden factoren als lage opleiding, geringe beheersing van de Nederlandse taal
en daarmee verbonden kwalificaties problematisch. Ondanks een sterk aantrekkende vraag naar arbeid lijkt een dergelijke situatie zich nu voor te doen. Dat blijkt
onder meer uit het gegeven dat het overgrote deel van de arbeidsplaatsen op
elementair niveau wordt bezet door personen met een hoger opleidingsniveau (De
Beer 1996: 73). Daarnaast zijn in veel productiesectoren de organisatie en de aard
van het werk zozeer veranderd dat thans in vergelijkbare functies hogere eisen aan
het abstractieniveau van werkenden worden gesteld dan voorheen. De veranderingen hebben vooral te maken met het gegeven dat in de productie maatwerk voor
klanten de plaats heeft ingenomen van uniforme bulkproductie. Ook het concurrerende aanbod speelt een rol. Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking
vertoont nog steeds een stijgende lijn. Voor lager geschoolden uit de minderheden
is het bij stijgende kwalificatie-eisen van bedrijven moeilijk concurreren tegen het
steeds beter opgeleide autochtone arbeidsaanbod.
Niet alleen de werkelijke kwalificaties van de minderheden leveren hun gemiddeld
lagere arbeidskansen op. Bij een ruime markt zijn ze voor arbeidsorganisaties ook
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nog eens aanleiding tot zogeheten statistische discriminatie van sollicitanten uit de
minderheden. Vooral bij vacatures op laag niveau is de kans dat een sollicitant uit
de minderheden enige ronde in de sollicitatieprocedure niet overleeft veel groter
dan bij een autochtone sollicitant met vergelijkbare kwalificaties het geval is.
Aanknopingspunten voor beleid
De genoemde factoren die bepalend zijn voor de ongunstige arbeidsmarktpositie
van de minderheden wijzen in de meeste gevallen ook de weg naar aanknopingspunten voor kansenverbetering. In enkele gevallen lijkt echter het achterwege laten
van beleid de meest aangewezen weg. Dit geldt voor de beslissing van vrouwen om
vanuit overwegingen die voortkomen uit de culturele traditie niet deel te nemen aan
de arbeidsmarkt. Voor beleid is er hier geen keuze. De situatie van de
niet-werkende mannelijke 40-plussers uit de minderheden is een heel andere. Zij
hebben te maken met een cumulatie van ongunstige kenmerken die in feite niet
meer voor verandering vatbaar zijn. Hun positie op de arbeidsmarkt is dermate
kansloos dat een weg terug naar arbeid niet is te zien. Zij kunnen baat hebben bij
enige sociale activering.
Voor andere categorieën niet-werkenden uit de minderheden geldt dat hun
arbeidskansen door scholing, NT2-onderwijs, werkervaringsplaatsen en
werk/taalstages wellicht zijn te verbeteren. Willen deze vormen van aanbodversterking voor hen effectief zijn, dan is het zaak erop toe te zien dat zij hieraan op zijn
minst in evenredige mate deelnemen.
Dit laatste geldt ook voor aanknopingspunten in de sfeer van het creëren van
arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en voor subsidiëring van laagbetaalde
banen. Deze maatregelen kunnen een tegenwicht bieden tegen de mogelijk te
geringe productiviteit van het arbeidsaanbod uit de minderheden, maar dan moeten
personen uit minderheidsgroeperingen ook ten minste naar evenredigheid in deze
banen terechtkomen. Bij de vroegere banenpool en de JWG-banen was dit vrijwel
het geval. Hoe dit uitpakt onder het nieuwe regime van de WIW moet worden
afgewacht. Over de deelname van minderheden aan de Melkert-banen zijn nog
nauwelijks gegevens beschikbaar.
Terughoudendheid aan de vraagkant ten aanzien van personen uit de minderheden
vraagt om activiteiten in de richting van bedrijven. Een zekere pressie om het
personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de etnische samenstelling
van de lokale bevolking is een mogelijkheid. Contactpersonen bij bemiddelingsinstellingen en opleidingen kunnen bedrijven over de drempel helpen in geval van
aarzelingen ten aanzien van kandidaten vanuit de minderheden. Stages en
werkervaringsplaatsen bieden relatief risicovrije mogelijkheden om het probleem
van de onbekendheid met bepaalde groeperingen in een bedrijf op te lossen.
Als laatste aanknopingspunt is het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
door personen uit de minderheden genoemd. Het is niet moeilijk hiervoor te
pleiten, minder eenvoudig is het concrete instrumenten aan te wijzen die hiervoor
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zijn in te zetten. Het stimuleren van de animo tot het starten van een eigen bedrijf
of zaak lijkt gezien de sterke autonome groei van het aantal etnische ondernemers
niet echt nodig. Wel is het gewenst kennis en vaardigheden van startende
ondernemers uit de minderheden op een hoger peil te brengen en de
toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ondernemers te vergroten.
Voorlichting en scholing en begeleiding van ondernemers uit de minderheden maar
ook van medewerkers van instellingen die met en ten behoeve van ondernemers
werken vormen hier het eerst aangewezen aanknopingspunt.
Beleid
Vrijwel alle hiervoor genoemde aanknopingspunten zijn terug te vinden in
beleidsmaatregelen van de overheid. In de eerste plaats is er het algemene arbeidsmarktbeleid van de rijksoverheid. Dit bevat een groot aantal onderdelen die erop
zijn gericht de al jarenlang bestaande ongunstige arbeidsmarktpositie van personen
die zijn aangewezen op de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren door
banencreatie en loonkostensubsidies. Het merendeel van de werkzoekenden uit de
minderheden behoort tot de doelgroepen van dit beleid. Er zijn aanwijzingen dat
ten minste een deel van hen met de algemene maatregelen moeilijk is te bereiken.
Hoe dan ook heeft dit beleid tot dusverre niet geresulteerd in evenredige
participatie- en werkloosheidscijfers voor de minderheden.
Tegen de achtergrond hiervan valt te overwegen om in de maatregelen een
toespitsing op de minderheden op te nemen. Voor de WIW-banen zou dit kunnen
door het leggen van een bestemming ten behoeve van de minderheden op een nader
te bepalen deel van deze banen. Voor de loonkostensubsidies is de introductie van
een extra subsidiebedrag voor werkgevers bij het in dienst nemen van personen uit
de minderheden die voldoen aan de subsidievoorwaarden wellicht een begaanbare
weg.
In de tweede plaats zijn er enkele vormen van specifiek beleid die aansluiten bij de
hiervoor genoemde aanknopingspunten. De wet Samen en de WIN zijn recentelijk
van kracht geworden. De wet Samen is er op gericht de terughoudendheid die in
arbeidsorganisaties bestaat ten aanzien van het in dienst nemen van personen uit de
minderheden te verminderen. De ervaringen met de voorloper van de wet Samen,
de WBEAA, zijn niet gunstig geweest. De wet Samen heeft als voordeel dat deze
door werkgeversorganisaties niet langer wordt gezien als een instrument dat
strijdig is met hun belangen. Toch is het risico groot dat de wet door arbeidsorganisaties uitsluitend wordt gezien als een administratieve verplichting zonder
inhoudelijke gevolgen voor hun personeelsbeleid. En ook aan die minimale
administratieve verplichting blijkt de overgrote meerderheid van de betrokken
ondernemers vooralsnog niet te voldoen. De wet is echter nog jong en er zijn
ondersteunende maatregelen. Zo is voorzien in toezicht op de naleving door de
Arbeidsinspectie. Bovendien wordt van de RBA's als deponeringsadres voor
jaarverslagen in het kader van de wet een stimulerende rol verwacht. In het tweede
minderhedenakkoord van de Stichting van de Arbeid wordt erop aangedrongen de
bedrijfsadviseurs minderheden die bij de RBA's in dienst zijn hiervoor in te zetten.
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De functie van bedrijfsadviseur minderheden is oorspronkelijk opgezet om de
uitvoering van de WBEAA te ondersteunen, maar daar is weinig van terechtgekomen. Ten slotte is er de Taskforce minderheden en arbeidsmarkt, die tot taak
heeft werkgevers te activeren tot een positievere opstelling ten aanzien van de
deelname van minderheden aan hun bedrijven.
De genoemde flankerende en ondersteunende maatregelen bestaan tot dusver vooral
op papier. Om te bereiken dat ze de effectiviteit van de wet werkelijk vergroten is
het op zijn minst nodig geregeld na te gaan of deze maatregelen en activiteiten
daadwerkelijk en effectief worden uitgevoerd.
Een andere mogelijkheid om arbeidsorganisaties te stimuleren tot een positievere
opstelling ten aanzien van minderheden is het stellen van voorwaarden ten aanzien
van de personeelssamenstelling bij het gunnen van opdrachten (contract
compliance). Nogal wat lagere overheden maken gebruik van deze mogelijkheid en
in het evaluatieonderzoek van de WBEAA (Berkhout 1997) is gebleken dat werkgevers hiervoor gevoelig zijn. In de aanloop naar de WBEAA zijn de juridische
mogelijkheden tot het stellen van dit soort voorwaarden verkend. Op dit punt
bleken hiervoor geen belangrijke belemmeringen te bestaan. Een discussie over de
mogelijke toepassing ervan op het niveau van de rijksoverheid is vervolgens echter
niet meer gevoerd. Het is de moeite waard dit instrument opnieuw in de beschouwing te betrekken.
Een andere specifiek beleidsonderdeel ter verbetering van de arbeidsmarktpositie
van de minderheden is de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). De WIN beoogt
nieuwkomers uit de minderheden beter toe te rusten voor deelname aan de
Nederlandse samenleving en hun doorgaans uiterst moeizame entree op de
arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Ook voor de WIN geldt dat deze nog pas kort in
werking is en dat de netwerken die nodig zijn voor een effectieve uitvoering nog in
opbouw zijn. Gegevens over de uitvoering tot nu toe suggereren dat het verzorgen
van een minimale toerusting voor participatie op het niveau van sociale
redzaamheid met de inburgeringstrajecten bij een aanzienlijk deel van de
nieuwkomers wel haalbaar is. Het blijkt echter veel moeilijker om het niveau van
professionele redzaamheid te realiseren. Vooral de taal is een probleem. Het lijkt
voor nieuwkomers nauwelijks mogelijk om in een stoomcursus van 600 uur zich de
Nederlandse taal zodanig eigen te maken dat zij door het arbeidsbureau zonder
problemen naar werk kunnen worden bemiddeld.
Hoe de problematiek van de te geringe professionele redzaamheid van nieuwkomers het best valt aan te pakken, is niet zonder meer duidelijk. Een verdere
verlenging van het inburgeringsprogramma lijkt om verschillende redenen niet
wenselijk. In de eerste plaats is er nu al een aanzienlijke uitval, onder meer omdat
deelnemers werk accepteren dat ver onder hun kwalificatieniveau ligt. In de tweede
plaats houdt een langer programma hen nog langer van werk af dan nu al het geval
is. In de derde plaats kunnen veel aspecten van professionele redzaamheid
waarschijnlijk het best op arbeidsvloer zelf worden geleerd. Men kan zich afvragen
of het strikt vasthouden aan de eis van professionele redzaamheid ten aanzien van
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de taalvaardigheid in het Nederlands van nieuwkomers gerechtvaardigd is.
Wanneer er sprake is van progressie in de taalverwerving is het wellicht effectiever
eerder over te gaan tot intensieve vormen van directe bemiddeling dan de nieuwkomer eerst weer een half jaar of een jaar op een nieuwe NT2- of vaktaalcursus te
zetten. Dit is alleen te realiseren wanneer er een nauwe betrokkenheid is van
Arbeidsvoorziening bij de inburgeringstrajecten. Uit berichtgeving in de vakpers
blijkt dat hier nog het nodige aan schort. De samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en de bureaus voor opvang van nieuwkomers is veelal nog verre van
optimaal en in de meeste gevallen is Arbeidsvoorziening op geen enkele wijze
betrokken bij de inrichting van het educatieve gedeelte van de inburgeringsprogramma's.
Stimulering van het etnisch ondernemerschap is een kleiner onderdeel van het
arbeidsmarktbeleid van de overheid. De speelruimte van de overheid is hier
beperkt. Ondernemers zijn elkaars concurrenten en een overheid die een specifieke
groep ondernemers faciliteert, krijgt al snel en met recht en reden het verwijt van
concurrentievervalsing. Het SER-advies over het etnisch ondernemerschap legt dan
ook de nadruk op algemene maatregelen ter bevordering van het ondernemersklimaat, op optimalisering van voorlichting en scholing en op het wegnemen van
belemmeringen voor ondernemers uit de minderheden. De overheid sluit zich in
haar maatregelen hierbij aan.
Stimuleren van personen uit de minderheden tot ondernemerschap lijkt gezien het
al aanwezige animo hiervoor niet echt nodig. Wel zinvol is beleid dat erop is
gericht de specifieke risico's voor ondernemers uit de minderheden te verkleinen.
Door afsluiting van het tweede minderhedenakkoord hebben organisaties van
werkgevers en werknemers zich gecommitteerd aan het overheidsbeleid ter
bevordering van de arbeidsdeelname van de minderheden. Dit tweede akkoord richt
zich, meer dan het eerste, op het sectorale niveau. Het wil bereiken dat in CAO's
concrete afspraken worden opgenomen over maatregelen ter vergroting van de
arbeidsdeelname van de minderheden in de sector. Als concreet middel beveelt het
akkoord aan sectoradviseurs in dienst te nemen die bedrijven kunnen adviseren
over de uitvoering van de CAO-afspraken. De doorwerking van het akkoord op het
niveau van bedrijven blijkt beperkt. Men is er wel van op de hoogte maar het
doorvoeren van maatregelen die in het akkoord worden aanbevolen vindt slechts
mondjesmaat plaats. De aanbeveling tot het aanstellen van sectoradviseurs is niet
opgevolgd. Wel zijn in een aanzienlijk aantal CAO's afspraken opgenomen over
minderheden.
Over het geheel genomen moet worden vastgesteld dat de praktische betekenis van
akkoorden over minderheden afgesloten tussen de landelijke organisaties van de
sociale partners beperkt is. Dat neemt niet weg dat ze van belang kunnen zijn voor
het algemene arbeidsmarktklimaat ten aanzien van minderheden en wellicht ook
voor de bereidheid van betrokkenen om mee te werken aan maatregelen van de
overheid en initiatieven van organisaties als Arbeidsvoorziening. Toch zijn er met
name voor sectorale werkgeversorganisaties ook mogelijkheden voor meer concrete
activiteiten. Die zijn vooral te vinden in de fondsen voor opleiding en ontwikkeling
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die in veel branches zijn gevormd. Naar verluidt zitten nogal wat van deze fondsen
met overschotten in de besteding van hun middelen. In sommige branches wordt
een deel van de middelen aangewend voor scholing van aspirant-werkzoekenden
met kwalificatietekorten. Soms zijn er daarbij ook specifieke trajecten ingericht
voor werkzoekenden uit de minderheden. Deze opleidingstrajecten zijn, doordat zij
zeer bedrijfsnabij zijn opgezet, over het algemeen zeer succesvol in de toeleiding
naar werk. Ook de Stichting van de Arbeid wijst op de mogelijkheid de opleidingsen ontwikkelingsfondsen in te zetten ten behoeve van de minderheden.
Ook op andere manieren kunnen werkgeversorganisaties een concrete bijdrage
leveren. Onbekendheid met groeperingen uit de minderheden is genoemd als een
factor die remmend werkt op de bereidheid om personen uit bepaalde groeperingen
in dienst te nemen. Werkervaringsplaatsen en stages zijn gesuggereerd als een
aanknopingspunt voor het slechten van deze drempel. Werkgeversorganisaties zijn
op dit punt inmiddels met een eigen initiatief gekomen in de vorm van het project
Samen werken. Arbeidsvoorziening en de sociale diensten zijn betrokken bij de
selectie van kandidaten. Een projectbureau begeleidt de deelnemers.
Van velerlei kanten en niet het minst vanuit de minderheden zelf wordt niet
nagelaten erop te wijzen dat men bij de aanpak van achterstanden van minderheden, ook op de arbeidsmarkt, niet uitsluitend moet uitgaan van tekorten. Dit
neemt niet weg dat aanbodversterking door scholing, werkervaring, stage, NT2onderwijs en sollicitatietraining een centraal instrument blijft in de vergroting van
de arbeidskansen van de minderheden. Arbeidsvoorziening speelt hierin een
hoofdrol. Nieuwkomers en werkzoekenden in fase 3 en fase 4 kunnen door middel
van dit soort activiteiten hun kansen op werk vergroten. Daarnaast doen de
arbeidsbureaus natuurlijk ook aan directe bemiddeling. Voor de minderheden zijn
de arbeidsbureaus een belangrijke middel om aan werk te komen. De afgelopen
jaren worden jaarlijks rond de 25.000 personen uit de minderheden door de
arbeidsbureaus op vacatures geplaatst. Toch is het de arbeidsbureaus tot dusver niet
gelukt het aandeel van de minderheden in de plaatsingen in overeenstemming te
brengen met hun aandeel in het werkzoekendenbestand. Weer een nieuw
beleidsplan van Arbeidsvoorziening mikt op evenredigheid in 2002. Er zijn niet
zoveel redenen om aan te nemen dat het deze keer wel lukt. Van verschillende
kanten zijn structurele problemen gesignaleerd ten aanzien van het functioneren
van Arbeidsvoorziening voor de minderheden. De fasemethodiek plaatst
onevenredig veel personen uit de minderheden in fase 4 waardoor zij niet in
aanmerking komen voor aanbodversterkende maatregelen. Dat komt onder meer
doordat herkomst zelf meespeelt bij de indeling van werkzoekenden in fasen.
Verder is hier geopperd dat de fase-indeling afstand creëert tussen de
werkzoekende en de bemiddelaar waardoor het gevaar bestaat dat het nagestreefde
maatwerk onvoldoende wordt gerealiseerd. Directe bemiddeling met
aanbodversterkende activiteiten gericht op specifieke vacatures die een bemiddelaar
in portefeuille heeft of verwacht te krijgen is voor een deel van de fase-3- en fase-4werkzoekenden wellicht effectiever.
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BIJLAGE A GEBRUIKTE DATABESTANDEN

Enquête beroepsbevolking (EBB)
In de Enquête beroepsbevolking worden sinds 1987 gegevens verzameld ten
behoeve van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De
EBB bevat demografische en arbeidsmarktkenmerken, waaronder één variabele die
de aggregatie tot een huishouden mogelijk maakt. De demografische kenmerken
hebben betrekking op alle leden van het huishouden. De vragen naar positie op
arbeidsmarkt worden alleen gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.
Doelpopulatie
Soort onderzoek
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Weging
Berichtgevers

NL-bevolking van 15 jaar en ouder, zelfstandig wonend
enquête
huishouden
personen en huishoudens
geografisch basisregister
gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeenten,
adressen; stratificatie naar gemeente
computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
continu, sinds 1987
naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
proxi-interview door ander lid van het huishouden
mogelijk

EBB'93
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1993
109.000 adressen
60.000 adressen (55%); 89.678 personen

EBB'94
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1994
117.000 adressen
62.000 adressen (53%); 85.942 personen

EBB'95
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1995
116.000 adressen
70.000 adressen (60%); 99.137 personen

EBB'96
Veldwerkperiode

1996
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Steekproefomvang
Respons

115.000 adressen
66.000 adressen (57%); 98.197 personen

EBB'97
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1997
116.000 adressen
65.000 adressen (56%); 89.315 personen

Cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (PRIMA)
Het landelijk cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (PRIMA)
beoogt een beeld te geven van het primair onderwijs in Nederland en verklaringen
te vinden voor de samenhangen die zich daarin aftekenen. De gegevens uit dit
onderzoek worden gebruikt voor beleidsevaluatie en voor wetenschappelijk
georiënteerde vraagstellingen.
Doelpopulatie
Soort onderzoek
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode

Steekproefomvang

Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Berichtgevers

PRIMA '96/'97
Veldwerkperiode
Respons
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basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs;
leerlingen in groep 2, 4, 6 en 8
cohortonderzoek
school
scholen; klassen; personen
alle scholen voor primair onderwijs
representatieve clustersteekproef van basisscholen +
aanvullende steekproef van scholen met veel
achterstandsleerlingen + steekproef van scholen uit het
speciaal onderwijs
700 scholen (450 basisscholen, 200 scholen met veel
achterstandsleerlingen en 100 scholen uit het speciaal
onderwijs (50 lom en 50 mlk)); 57.000 leerlingen in het
basisonderwijs en 5.400 leerlingen in het speciaal
onderwijs
schriftelijke vragenlijsten;
CITO-schoolvorderingstoetsen
Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO)
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)
i.s.m. het SCO-Kohnstamm-insituut
tweejaarlijkse peiling; 1994/1995; 1996/1997
achtergrondgegevens via ouders van leerlingen,
leerkrachten en schooldirecties

schooljaar 1996/1997
622 scholen; 18.113 leerlingen in groep 2, 17.125
leerlingen in groep 4, 14.879 leerlingen in groep 6 en
13.847 leerlingen in groep 8

Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)
Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen
is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt
in de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de
minderheden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke
kerninstituties onderwijs en arbeidsmarkt.
Doelpopulatie
Soort onderzoek
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Frequentie
Berichtgevers

SPVA'94
Veldwerkperiode
Uitvoerder veldwerk

allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen
enquête
persoon
huishoudens en personen
gemeentelijke bevolkingsregisters
tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens
mondelinge vragenlijst
Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek
(ISEO)
onregelmatig sinds 1989
hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst;
overige leden van het huishouden ouder dan twaalf jaar
krijgen een verkorte vragenlijst

Aantallen
Respons

voorjaar 1994
Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek
(O+S)
4.096 huishoudens; 8.304 personen
circa 60%

SPVA'98
Veldwerkperiode
Uitvoerder veldwerk
Aantallen
Respons

eerste helft 1998
Veldkamp
7.553 huishoudens; 14.483 personen
circa 50%

Aantal personen naar land van herkomstgroepering
Turkije

Marokko

Suriname

Antillen

Nederland

1994

1.911

1.937

1.529

1.005

1.922

1998

3.755

3.112

3.408

1.696

2.512

399

Voortgezet Onderwijscohort Leerlingen (VOCL)
Het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen is gericht op het verkrijgen van
inzicht in de relatie tussen achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen in
het voortgezet onderwijs en hun schoolloopbaan en bereikt onderwijsniveau.
Kenmerkend voor dit type onderzoek is dat na het verzamelen van een aantal
gegevens bij de start in het voortgezet onderwijs, de leerlingen gedurende een
aantal jaren in hun gang door het voortgezet en hoger onderwijs worden gevolgd.
Doelpopulatie
Soort onderzoek
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Steekproefomvang
Verzamelmethode
Veldwerkperiode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk

Berichtgevers

leerlingen in het voortgezet onderwijs
cohortonderzoek
school
personen
alle scholen voor voortgezet onderwijs
clustersteekproef
circa 20.000 leerlingen (10% van de populatie)
schriftelijke vragenlijsten; vorderingstoetsen; tests
begin van het schooljaar
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) m.m.v.
diverse onderwijsonderzoeksinstellingen
Er is een cohort gestart in 1989 (VOCL'89) en in 1993
(VOCL'93). De bestanden worden jaarlijks aangevuld
met circa 10 nieuwe variabelen over het verloop van de
schoolloopbaan.
achtergrondgegevens via leerlingen, ouders en school

VOCL'93
Respons

20.331 personen

Frequentie
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