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Rapportage minderheden 1997

In de jaren tachtig is de maatschappelijke positie van Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen/Arubanen sterk verslechterd. Een groot deel van de
leden van de eerste generatie uit deze groeperingen werd werkloos, velen kwamen
in de WAO terecht. De vorming van etnische groeperingen in een min of meer
permanente achterstandspositie - minderheden - leek gaande.  Tegelijkertijd
groeide een nieuwe generatie allochtonen op. Ze hebben in Nederland deelgenomen
aan onderwijs en dienen zich nu aan op de arbeidsmarkt. Hoe het in de toekomst
verder gaat met de minderheden in ons land hangt in hoge mate af van de wijze
waarop de entree op de arbeidsmarkt van deze jongeren verloopt. Om hier zicht op
te krijgen is de overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden
gekozen als onderwerp van deze aflevering van de Rapportage minderheden van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze rapportage behandelt om te beginnen die delen van de schoolloopbanen van
jongeren uit de minderheden die direct voorafgaan aan de entree op de
arbeidsmarkt. Vervolgens worden de kansen op werk en de beginnende
beroepsloopbanen onderzocht. De verschillende aspecten van de overgang van
school naar werk zijn geanalyseerd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens.
  
Tal van onderdelen van het overheidsbeleid hebben raakvlakken met de overgang
van school naar werk: onderwijsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, justitieel beleid,
jeugdbeleid. Ze zijn in de rapportage geanalyseerd op hun betekenis voor jongeren
uit de minderheden. In een slotbeschouwing worden suggesties gedaan voor
optimalisering van het beleid.

De Rapportage minderheden 1997 is de vijfde van de reeks jaarlijkse
minderhedenrapportages die het SCP uitvoert op verzoek van de minister van
Binnenlandse Zaken. De rapportages zijn bedoeld om diegenen die direct zijn
betrokken bij het minderhedenbeleid en ook het bredere publiek van
geïnteresseerden in staat te stellen zich te informeren over de ontwikkeling van de
positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving en van het
overheidsbeleid dat hiermee verband houdt.
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VOORWOORD

De Rapportage minderheden 1997 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
is de vijfde in een reeks jaarlijkse rapportages over de minderheden. De rapportage
behandelt de overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden. Het
verloop van deze fase in hun levensloop moet cruciaal worden geacht voor de
toekomstige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving. Aan de
hand van eigen analyses en op basis van door anderen verrichte studies wordt een
overzicht gegeven van de arbeidskansen, de voorafgaande onderwijsloopbanen en
de beginnende beroepsloopbanen van jongeren uit de minderheden. Daarop
aansluitend worden die onderdelen van het beleid van de rijksoverheid besproken
die hiervoor van belang zijn. 

De reeks rapportages over de minderheden is door het SCP opgezet op verzoek van
de minister van Binnenlandse Zaken, die is belast met de coördinatie van het
minderhedenbeleid. De rapportages hebben in de eerste plaats tot doel het
parlement te informeren over de ontwikkeling van de maatschappelijke positie van
de minderheden en over de voortgang en de resultaten van het minderhedenbeleid
van de rijksoverheid. In het kader daarvan is een samenvatting van de rapportage
van 1997 als bijlage bij het onderdeel Binnenlandse Zaken van de rijksbegroting
aan het parlement aangeboden.

De minderhedenrapportages van het SCP bestaan uit breedte- en dieptestudies. In
de breedtestudies wordt eenmaal in de drie jaar een overzicht gegeven van de
positie van de minderheden op de maatschappelijke kernterreinen onderwijs, arbeid
en huisvesting. De dieptestudies behandelen een specifiek aspect van de positie van
de minderheden. Tot nu toe zijn twee breedtestudies verschenen: de rapportages
van 1993 en 1996. De rapportages van 1994 en 1995 hadden het karakter van een
dieptestudie en handelden beide over de ruimtelijke concentratie en segregatie van
de minderheden. 

Aan deze rapportage over de overgang van school naar werk is ook een externe
bijdrage geleverd, en wel door J. Veenman van het Instituut voor Sociologisch-
Economisch Onderzoek van de Erasmusuniversiteit. Veenman is de auteur van
hoofdstuk 5.

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur)



8



9

1  INLEIDING

1.1 Inleiding

Voor de toekomstige positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving is
de entree op de arbeidsmarkt van de jongeren onder hen van doorslaggevend
belang. In de komende jaren zullen grote aantallen jeugdigen uit de minderheden
het onderwijs verlaten en zich aandienen op de arbeidsmarkt. De overgang van
school naar werk kan worden gezien als een fase die van cruciale betekenis is voor
hun toekomstkansen. Schuyt (1995) beschrijft de levensloop van jongeren als een
reeks van schakels. Zo'n schakel bestaat uit een samenhangend, min of meer
afgerond geheel van gebeurtenissen dat een fase of episode in de levensloop vormt.
De verschillende schakels vormen tezamen een keten. Wat in voorafgaande
schakels is gebeurd, bepaalt ten dele het verloop van de gebeurtenissen in een
volgende schakel. Voorbeelden van dergelijke schakels zijn de primaire socialisatie
in het gezin, de deelname aan het basisonderwijs, de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs en ook de overgang van school naar werk.
De overgang van school naar werk is als schakel in de levensloop aan de ene kant
verbonden met het voortraject in het onderwijs en aan de andere kant met de
beginnende beroepsloopbaan. Na het verlaten van het onderwijs moeten jongeren
aan werk zien te komen. Aanzienlijke aantallen jongeren verlaten echter het
onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.  De beroepsvoorbereiding die zij1

op school hebben gehad, is vaak ontoereikend om op de arbeidsmarkt met succes te
kunnen concurreren met hun meer geslaagde leeftijdgenoten. Voor anderen sluit de
opleiding niet goed aan bij de actuele vraag naar arbeid. Voorts lukt het diegenen
die werk hebben gevonden lang niet altijd dit ook te behouden. Starters moeten
vaak beginnen met flexibele, tijdelijke contracten.  Langdurige jeugdwerkloosheid2

kan in combinatie met andere factoren resulteren in marginalisering.  De overgang3

van school naar werk verloopt, kortom, niet voor alle jongeren even succesvol en
hier is de vraag hoe jongeren uit de minderheden het er in dit opzicht van
afbrengen. 

Naar bekend is de positie op de arbeidsmarkt van personen uit de minderheden in
het algemeen nog altijd buitengewoon ongunstig.  Werkgevers zijn negatief over de4

kwaliteit van het arbeidsaanbod vanuit de minderheden en constateren tekorten in
scholing en beheersing van de Nederlandse taal. Er zou sprake zijn van een gebrek
aan aansluiting tussen de kwalificatievraag van bedrijven en het aanbod van
werkzoekenden uit de minderheden.  De laatsten zouden niet voldoen aan de eisen5

op het vlak van vaktechnische vaardigheden, sociale en contactuele souplesse,
flexibiliteit, scholingsbereidheid en betrokkenheid bij de 'missie' van moderne
arbeidsorganisaties.
Uit wat bekend is over het opleidingsniveau, de arbeidsoriëntatie en de taalvaardig-
heid in het Nederlands van de beroepsbevolking uit de minderheden, kan worden 
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afgeleid dat er wel enige grond is voor de veronderstelling van aansluitings-
problemen.  Wanneer wordt gekeken naar de minderhedenbevolking als geheel,6

dan kan men moeilijk anders dan vaststellen dat het opleidings- en scholingsniveau
en de sociaal-normatieve kwalificaties van het merendeel van hen ontoereikend zijn
om onder de huidige arbeidsmarktverhoudingen op voet van gelijkheid te kunnen
concurreren met het arbeidsaanbod vanuit de autochtone bevolking.  Tegelijkertijd7

zijn er aanwijzingen dat diegenen uit de minderheden die wel voldoende zijn
toegerust voor de eisen die in moderne arbeidsorganisaties worden gesteld, te
maken hebben met vooroordelen over hun productiecapaciteiten en met discrimi-
natie bij de personeelsselectie.8

De huidige beroepsbevolking uit de minderheden bestaat voor het grootste deel uit
personen die niet in Nederland zijn geboren en die hun opleiding, voorzover
daarvan sprake is, in het herkomstland hebben gevolgd. Tijdens hun verblijf in
Nederland hebben de meesten van hen zich niet verder ontwikkeld en hebben zij
zich ook de Nederlandse taal niet eigen gemaakt. Een groot deel van hen is in feite
alleen inzetbaar voor werk dat weinig of geen eisen stelt op het gebied van scholing
en vaardigheden. Dit beeld is overigens niet in dezelfde mate van toepassing voor
elk van de verschillende herkomstgroeperingen. De Marokkaanse beroepsbevolking
beantwoordt er meer aan dan de Turkse. Voor Surinamers geldt dat het gemiddelde
opleidingsniveau veel hoger is en dat zij de Nederlandse taal veel beter beheersen.
Bij Antillianen toont de verdeling van personen over kenmerken die van belang
zijn voor de arbeidsmarkt een tweetoppige vorm. Een deel van hen doet in dit
opzicht niet onder voor de autochtone bevolking, een ander deel vertoont karakte-
ristieken die overeenkomen met die van de Marokkanen.

Algemeen bestaat de indruk dat de positie van de jeugdigen uit de minderheden, die
nu en in de komende jaren de arbeidsmarkt opgaan, sterk zal verschillen van die
van de eerste generatie. Het merendeel van de jongeren is in Nederland opgegroeid
en heeft de schoolopleiding grotendeels of volledig hier gevolgd.  Daarom wordt9

aangenomen dat deze jongeren goed bekend zijn met de werking van de
Nederlandse instellingen, dat zij de Nederlandse taal goed spreken en dat zij op de
hoogte zijn van de verwachtingen en eisen die arbeidsorganisaties stellen aan
nieuw personeel. Daar komt bij dat de vraag naar arbeid zich na de economische
crisis van het begin van de jaren tachtig krachtig heeft hersteld en dat deze zich
ook nu weer, na een inzinking in de eerste helft van de jaren negentig, in opwaartse
lijn beweegt.  Doorgaans wordt er dan ook van uitgegaan dat toetreders uit de10

minderheden die in Nederland hebben deelgenomen aan onderwijs, op de arbeids-
markt veel betere perspectieven hebben dan de leden van de vorige generatie
minderheden.

Het positieve beeld van de arbeidsmarktpositie van jongeren uit de tweede-generatie
minderheden is voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en verwachtingen.
Feitelijke informatie over de overgang van school naar werk bij jongeren uit de
minderheden is slechts in beperkte mate beschikbaar.  Deze studie beoogt in die11

lacune te voorzien. De keuze van de overgang school-werk als onderwerp van deze 
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aflevering van de jaarlijkse Rapportage minderheden is mede ingegeven door
overwegingen van demografische aard. De minderhedenbevolking is een jonge
bevolking. In de vier grote steden evenaren jongeren uit de minderheden in aantal
de omvang van de autochtone jongerenbevolking. Als gevolg daarvan heeft de
vraag hoe de overgang van school naar werk bij jongeren uit de minderheden
verloopt, een bredere betekenis dan alleen voor de betrokken groeperingen zelf. Het
gaat om de positie van ongeveer de helft van de toekomstige beroepsbevolking van
de grootste steden van ons land.

De overgang van school naar werk is in deze studie in kaart gebracht door
gegevens te analyseren over het opleidingsniveau, de schoolloopbanen, de arbeids-
kansen en de beginnende beroepsloopbanen van jongeren uit de minderheden.
Recente onderzoeken die specifiek zijn gericht op de overgang van school naar
werk waren niet beschikbaar. Daarom is gebruikgemaakt van gegevens die
'verborgen' zitten in andere onderzoekingen: algemene surveyonderzoeken onder de
minderheden en de autochtone bevolking, onderzoek naar de school- en beroeps-
loopbanen van leerlingen en onderzoeken onder schoolverlaters. Bovendien zijn in
de studie kwalitatieve gegevens verwerkt. Ze gaan over Amsterdamse en Rotter-
damse jongeren uit de minderheden die behoren tot de tweede generatie. De
kwalitatieve gegevens zijn geanalyseerd door J. Veenman van het Instituut voor
Sociologisch en Economisch onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit. De
resultaten van de kwalitatieve analyses zijn weergegeven in het door hem
geschreven hoofdstuk 5 van deze rapportage.

Zoals gebruikelijk in de minderhedenrapportages van het SCP is ook in deze studie
aandacht besteed aan die onderdelen van het overheidsbeleid die van belang zijn
voor het onderwerp van de studie. De overgang van school naar werk bestrijkt een
groot aantal aspecten van het maatschappelijk leven. Als gevolg hiervan zijn
verschillende onderdelen van het overheidsbeleid relevant: het onderwijsbeleid, het
arbeidsmarktbeleid, het jeugdbeleid en het justitieel beleid. Ze zijn ten behoeve van
deze studie bekeken op hun impact op de overgang van school naar werk van
jongeren uit de minderheden.
De reeks minderhedenrapportages van het SCP bestaat uit breedte- en diepte-
studies. In de dieptestudies ligt het accent op de empirische analyse en beschrijving
van één, voor de positie van de minderheden cruciaal, onderwerp. De analyse van
ter zake gevoerd overheidsbeleid neemt in de dieptestudies een minder prominente
plaats in dan in de breedtestudies. Deze rapportage hoort tot de dieptestudies; toch
is er ook aandacht voor het beleid van de verschillende bij het onderwerp betrokken
ministeries. Er is zelfs een apart hoofdstuk aan gewijd. Toch heeft de behandeling
van de verschillende beleidsonderdelen meer het karakter van een becommenta-
rieerde beschrijving dan van een empirisch gefundeerde analyse. 

Dit inleidende hoofdstuk bevat niet alleen een specificatie van de probleemstelling
en de vragen die in de studie zijn onderzocht, maar geeft ook achtergrondinfor-
matie die nodig is om de bevindingen te kunnen plaatsen. Om te beginnen worden
enige cijfers verstrekt over de kwantitatieve ontwikkeling van de minderheden-
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en meer in het bijzonder, van de leeftijdsgroeperingen waar deze studie over gaat.
Vervolgens wordt de recente en te verwachten ontwikkeling van de vraag naar
arbeid kort behandeld. Dit is nodig, omdat de overgang van school naar werk hier
vrijwel uitsluitend wordt beschreven vanuit het perspectief van de betrokken
jongeren. Voor het begrijpen van hun gedrag en van de beslissingen die zij nemen,
vormen algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en meer in het bijzonder de
ontwikkeling van de vraag naar arbeid, de onmisbare achtergrond. 

De opbouw van dit inleidende hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 1.2 wordt de
probleemstelling van de studie uiteengelegd in verschillende onderzoeksvragen. De
paragraaf geeft tevens een overzicht van de verdeling van onderwerpen over de
verschillende hoofdstukken van de rapportage. Paragraaf 1.3 presenteert cijfers
over de ontwikkeling van de jeugdige minderhedenbevolking. Recente en te ver-
wachten ontwikkelingen in de vraag naar arbeid worden in vogelvlucht geschetst in
paragraaf 1.4. De bronnen die zijn gebruikt voor de analyses in de verschillende
hoofdstukken worden kort getypeerd in paragraaf 1.5. Paragraaf 1.6 sluit het
hoofdstuk af met een korte samenvatting. 

1.2 Probleemstelling, onderzoeksvragen en opbouw van de rapportage

In de voorgaande paragraaf is uiteengezet dat de overgang van school naar werk in
deze studie wordt opgevat als een schakel in de levensloop van jongeren. Voor een
goed begrip ervan is het nodig de studie niet te beperken tot het moment van de
overgang zelf. De periode in het onderwijs die voorafgaat aan het verlaten van de
school is van belang, en ook de beginnende beroepsloopbaan kan niet buiten
beschouwing blijven. De studie is opgezet vanuit de volgende algemene vraag-
stelling:

Hoe verloopt de overgang van school naar werk bij jongeren uit de minder-
heden en wat is hierin de rol van het overheidsbeleid?

De rapportage wordt gekenmerkt door een longitudinaal perspectief. Daarin
worden gebeurtenissen en beslissingen in de loopbanen van jongeren in verband
gebracht met eerder doorlopen fasen. De algemene vraagstelling is daartoe uiteen-
gelegd in een aantal deelvragen. De eerste ervan betreft het voortraject naar de
arbeidsmarkt in het onderwijs. Het gaat om de opleiding waarmee jongeren uit de
minderheden de arbeidsmarkt betreden en om hun schoolloopbanen in de laatste
jaren voor het verlaten van het onderwijs.

Wat is de onderwijsachtergrond van jongeren uit de minderheden die nu en in
de komende jaren de arbeidsmarkt betreden en die in Nederland hebben deel-
genomen aan onderwijs?

Voor de beantwoording van deze vraag worden in hoofdstuk 2 gegevens gepresen-
teerd over de onderwijsdeelname, het opleidingsniveau en de schoolloopbanen van
jongeren uit de minderheden. Het hoofdstuk bevat voorts analyses van het voor-
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verlaten van het onderwijs door leerlingen uit de minderheden en van de keuzen
die zij maken aan het einde van de eerste fase van het voorgezet onderwijs. Voorts
is er aandacht voor de gekozen opleidingsrichtingen.

De kernvraag van deze studie gaat over de kansen op werk van jongeren en
schoolverlaters uit de minderheden. In hoeverre lukt het jongeren uit de minder-
heden om na het verlaten van het onderwijs aan de slag te komen? Gaat het vinden
van werk hun moeilijker af dan autochtone jongeren? Is de voorafgaande school-
loopbaan van invloed? Welke andere factoren spelen een rol?

Wat zijn de kansen op werk na het verlaten van het onderwijs voor jongeren uit
de minderheden en wat is de invloed daarop van de voorafgaande schoolloop-
baan en van andere factoren?

De analyse van de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden vormt het
onderwerp van hoofdstuk 3. Om kans te maken op werk is het nodig dat men
deelneemt aan de arbeidsmarkt. Daarom beschrijft het hoofdstuk eerst de ontwik-
keling in de afgelopen jaren van de arbeidsmarktparticipatie van jongeren uit de
minderheden. Vervolgens worden effecten op de arbeidsmarktdeelname geanaly-
seerd van relevante kenmerken als de opleiding, de geboortelandgeneratie en de
leeftijd. Daarop aansluitend worden analyses besproken van de kansen op werk van
jongeren en onderwijsverlaters die deelnemen aan de arbeidsmarkt. Hierbij wordt
speciale aandacht besteed aan de betekenis van de voorafgaande schoolloopbaan.

De eerste-generatie werkenden uit de minderheden was geconcentreerd op een
beperkt segment van de arbeidsmarkt. Het grootste deel van hen deed ongeschoold
werk in de industriële sector. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat zij in de jaren
tachtig geen aansluiting hebben gevonden bij de weer aantrekkende vraag naar
arbeid. Jongeren uit de minderheden hebben andere en betere opleidingen gevolgd
dan hun voorgangers en de vraag is of zij met succes kunnen opereren op een
breder deel van de arbeidsmarkt.

Wat is de aard en het niveau van het werk van recente toetreders tot de
arbeidsmarkt uit de minderheden en in hoeverre sluit dit aan bij hun
opleiding?

Gegevens over de beginnende beroepsloopbanen van jongeren uit de minderheden
die een antwoord op deze vraag mogelijk maken, worden behandeld in hoofdstuk 4.
Er zijn paragrafen over onder meer de kanalen die zijn gebruikt om aan werk te
komen, over aard van de arbeidscontracten, de inhoud van het werk, het beroeps-
niveau en de deelname aan zelfstandig ondernemerschap. Hoofdstuk 4 wordt
afgesloten met een analyse van de mate waarin het werk aansluit op de vooraf-
gaande opleiding.

De hoofdstukken 2 tot en met 4 bevatten voornamelijk kwantitatieve beschrijvingen
en analyses van de overgang van school naar werk van jongeren uit de minder-



16

heden. 



17

Ze geven een beeld in termen van percentages en gekwantificeerde effecten. Dit
beeld vraagt om een aanvulling vanuit het gezichtspunt van de jongeren zelf, vanuit
hun eigen ervaringen en overwegingen. Op welke gronden besluiten jongeren uit de
minderheden de arbeidsmarkt op te gaan, dan wel nog verder onderwijs te volgen?
Wat is de rol van hun ouders en andere betrokkenen? Waarom stappen leerlingen
vóór het behalen van het diploma uit het onderwijs en wat zijn vervolgens hun
ervaringen op de arbeidsmarkt? Hoe komen sommige voortijdig schoolverlaters uit
de minderheden in marginale groepen terecht en andere niet? Welke perspectieven
zien starters uit de minderheden op de arbeidsmarkt?
Voor de beantwoording van deze vragen komen het voortraject in het onderwijs, de
arbeidskansen en de beginnende beroepsloopbaan van jongeren uit de minderheden
in hoofdstuk 5 nog een keer terug vanuit een andere invalshoek. Dat hoofdstuk doet
verslag van de analyse van de overgang van school naar werk op basis van de
kwalitatieve gegevens. In paragraaf 1.1 is al vermeld dat het hoofdstuk is geschre-
ven door J. Veenman.
 
Veel jongeren uit de minderheden lukt het niet om na het verlaten van het onder-
wijs werk te vinden of dit te behouden. Alternatieve carrièremogelijkheden dienen
zich aan. Voor sommige jongeren is de deelname aan illegale of criminele
activiteiten na het verlaten van het onderwijs, de voortzetting van een deviante
loopbaan die al tijdens de schooltijd een aanvang heeft genomen. Ook aan dit
aspect van de overgang van school naar werk wordt in hoofdstuk 5 op verschillende
plaatsen aandacht besteed.

De overheid en tal van met haar verbonden instellingen ontplooien in de onder-
scheiden fasen van het traject van school naar werk activiteiten om, ook voor
jongeren uit de minderheden, een soepele overgang te bevorderen. Meer in het
bijzonder zijn er maatregelen voor die situaties waarin jongeren er niet op eigen
kracht in slagen zich een plaats in het arbeidsbestel te verwerven. Verschillende
ministeries zijn hierbij betrokken: OC&W, VWS, SZW, Justitie en BiZa.
Beleidsonderdelen van deze ministeries die relevant zijn voor de overgang van
school naar werk van jongeren uit de minderheden, worden in hoofdstuk 6
beschreven en becommentarieerd. De algemene vraagstelling van dit hoofdstuk is
de volgende.

Hoe is het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van de overgang van school
naar werk, welke maatregelen zijn er en wat leveren ze op voor jongeren uit de
minderheden?

Hoofdstuk 6 opent met een samenvatting van de belangrijkste risicofactoren waar
jongeren uit de minderheden mee te maken hebben in de overgang van school naar
werk. Bij de behandeling van de verschillende vormen van overheidsbeleid die van
belang zijn, wordt onderscheid gemaakt tussen specifiek op deze risicofactoren
gericht beleid en beleid van een meer algemene strekking. Tot de eerste categorie
worden beleidsonderdelen gerekend als het onderwijsachterstandsbeleid, het beleid
ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten, het activerende arbeidsmarktbeleid
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voor jeugdigen en de jeugdwerkgarantie, het jeugdzorgbeleid en het jeugdcrimina-
liteitsbeleid. Relevante vormen van algemeen beleid die worden behandeld zijn de
introductie van leerwegen in vbo en mavo, de basisvorming, de herstructurering
van het secundair beroepsonderwijs en de stimulering van positieve actie ter
bevordering van de arbeidskansen voor werkzoekenden en werkenden uit de
minderheden. Het laatstgenoemde beleidsonderdeel is natuurlijk geen algemeen
beleid in strikte zin. Het is in deze categorie ondergebracht, omdat het zich niet
specifiek richt op jongeren uit de minderheden, maar op personen uit de minder-
heden in het algemeen.

Hoofdstuk 7 is het slothoofdstuk van deze rapportage. Het bestaat uit een uitvoerige
samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de studie en van de conclusies.
In een slotbeschouwing wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om de
effectiviteit te vergroten van het beleid voor het optimaliseren van de overgang van
school naar werk van jongeren uit de minderheden. Het slothoofdstuk is zo
geschreven dat het ook zonder raadpleging van de eraan voorafgaande hoofdstuk-
ken kan worden gelezen.

1.3 De jongerenbevolking uit de minderheden, enkele kerncijfers

Een van de aanleidingen tot deze studie naar de overgang van school naar werk bij
jongeren uit de minderheden is gelegen in de demografische samenstelling en ont-
wikkeling van de minderhedenbevolking. In de eerder door het SCP uitgebrachte
minderhedenrapportages is gebleken dat de minderhedenbevolking in demografisch
opzicht een aantal specifieke kenmerken vertoont. Enkele daarvan zijn relevant
voor het onderwerp van deze studie: de sterke groei van de minderhedenbevolking,
de onevenwichtige leeftijdsopbouw, de ongelijke spreiding van de minderheden
over het land en de opkomst van de tweede, in Nederland geboren generatie.
Terwijl de autochtone bevolking vergrijst,  zijn onder de minderheden de jongere12

leeftijdscategorieën veel groter van omvang dan de oudere. Deze jongeren beginnen
nu in de leeftijd te geraken dat zij hun schoolloopbaan afsluiten en zich op de
arbeidsmarkt begeven. Hoe die overgang voor hen verloopt wordt in deze studie
onderzocht. De gegevens die daarbij worden gebruikt, komen uit verschillende
databronnen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het steekproefonder-
zoeken zijn (zie § 1.5). Voor een oordeel over de betekenis van de verschijnselen
die in de onderzochte steekproeven worden aangetroffen, is het nodig zicht te
hebben op de omvang en de samenstelling van de betreffende groeperingen in de
totale bevolking. Om hierin te voorzien, worden in deze paragraaf enkele actuele
demografische kerncijfers gepresenteerd.

1.3.1 Bevolkingsontwikkeling

De algemene bevolkingsontwikkeling van de minderheden vormt de achtergrond
voor de ontwikkeling van de jongere leeftijdsgroeperingen. Daarom worden hier
eerst enkele cijfers gepresenteerd over de algemene bevolkingsontwikkelingen in de
belangrijkste herkomstgroeperingen uit de minderheden.
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In bevolkingsstatistieken worden personen tegenwoordig naar herkomst onder-
scheiden aan de hand van hun eigen geboorteland en het geboorteland van hun
ouders. Indien het eigen geboorteland of dat van een van de ouders een ander land
is dan Nederland, dan geldt dit land als het herkomstland en wordt de betreffende
persoon tot de allochtone bevolking gerekend. In een beperktere definitie wordt de
eis gesteld dat beide ouders in het buitenland zijn geboren.

Op 1 januari 1996 bestond de allochtone bevolking volgens het ruimste criterium
uit iets meer dan 2,6 miljoen personen (CBS 1997a: 32 en 36). Dat is bijna 17%
van de totale bevolking. Lang niet al deze personen worden tot de minderheden
gerekend. Het minderhedenbeleid van de rijksoverheid kent verschillende criteria
om minderheden te onderscheiden. De belangrijkste zijn herkomstgroepering en
verblijfsstatus. Op grond van herkomst worden de volgende groeperingen tot de
minderheden gerekend: Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen/Arubanen,
Tunesiërs, personen uit de noordelijke Middellandse-Zeelanden, Kaapverdianen,
Chinezen en Vietnamezen. Erkende vluchtelingen en verblijfsgerechtigde asiel-
zoekers worden, ongeacht hun herkomstland, eveneens tot de minderheden
gerekend. Het merendeel van hen is afkomstig uit niet-geïndustrialiseerde landen.
In deze studie gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de vier grootste
minderheidsgroeperingen naar herkomst: Surinamers, Turken, Marokkanen,
Antillianen/Arubanen. De gegevens over de overgang van school naar werk die in
de volgende hoofdstukken worden behandeld, gaan vrijwel uitsluitend over deze
groeperingen. Hun aantal bedroeg in 1996 ruim 870.000 personen (tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Bevolking, naar herkomstland, 1990 en 1996 (aantallen x 1.000)
totaal mannen vrouwen

1990 1996 1990 1996 1990 1996

autochtonen 12.668 12.872 6.249 6.351 6.419 6.521
allochtonen, 2.225 2.622 1.110 1.311 1.114 1.311

waarvan uit:
Turkije 206 272 112 145 94 127
Marokko 168 225 93 123 74 102
Suriname 237 282 116 137 121 146
Antillen/Arub
a 81 94 40 47 41 47
subtotaal 692 873 361 451 330 422

Indonesië 440 215 225
Eu-landen 769 369 400
overig 539 276 264
subtotaal 1.533 1.749 749 860 784 889

totale bevolking 14.893 15.494 7.359 7.662 7.533 7.832

Bron: 1990: Roelandt et al. (1991: 14, 21); 1996: allochtonen: CBS (1997a); 1996: autochtonen:
CBS (1997b); SCP-bewerking



100

110

120

130

140

Nederland Turkije Marokko Suriname Antillen/Aruba overig

mannen vrouwen

21

Tussen 1990 en 1996 is de bevolking van de vier grootste minderheidsgroeperingen
toegenomen met ruim 181.000 personen. De groei van de autochtone bevolking
bedroeg in diezelfde periode 204.000 personen. De ontwikkeling van de bevolking
is in figuur 1.1 weergegeven in indexcijfers.
In figuur 1.1 is onmiddellijk te zien dat de bevolking van de vier grootste minder-
heidsgroeperingen veel sterker groeit dan de autochtone bevolking. De bevolkings-
toename is het sterkst bij de Turken en Marokkanen, maar ook de Surinamers en
Antillianen nemen veel sterker in aantal toe dan de autochtone bevolking. Het is
opvallend dat de toename van het aantal vrouwen bij de Turken, Marokkanen en in
iets mindere mate ook bij de Surinamers groter is dan de toename van het aantal
mannen.

Figuur 1.1 Bevolkingsontwikkeling, naar herkomst en geslacht, 1990-1996 (indexcijfers, 1990 =
100)

Bron: 1990: Roelandt et al. (1991: 14, 21); 1996: autochtonen: CBS (1997a); 1996: allochtonen:
CBS (1997b);
SCP-bewerking

1.3.2 Leeftijdsopbouw

Voor de overgang van school naar werk is vooral de leeftijdsopbouw van de
minderhedenbevolking relevant. Deze wijkt sterk af van die van de autochtone
bevolking. De aandelen jongeren zijn in de minderhedenbevolking veel groter
(figuur 1.2). Van de Turkse en Marokkaanse bevolking is ongeveer tweederde
jonger dan 30 jaar. Bij de Surinamers en Antillianen is rond de 60% jonger dan
30 jaar. In de autochtone bevolking zijn de verhoudingen bijna het omgekeerde.
Iets meer dan 60% van de autochtone bevolking is ouder dan 30 jaar.
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Figuur 1.2 Bevolking, naar leeftijd en herkomstland, 1996 (in procenten)

Bron: allochtone bevolking: CBS (1997a); autochtone bevolking: CBS (1996a); SCP-bewerking

Als gevolg van de ongelijke leeftijdsopbouw zijn er in de onderscheiden leeftijds-
categorieën aanzienlijke verschillen in de aandelen jongeren uit de minderheden
(figuur 1.3).

Figuur 1.3 Bevolking, naar herkomstland en leeftijd, 1996 (in procenten)

T/M/S/A = Turken/Marokkanen/Surinamers/Antillianen/Arubanen; personen met herkomstland
voormalig Nederlands-Indië zijn tot de Nederlanders gerekend.

Bron: EU = allochtone bevolking: CBS (1997a); autochtone bevolking: CBS (1996a); SCP-
bewerking 

Ongeveer een op de vijf jongeren in de leeftijd van 0-14 jaar heeft een buitenlandse
herkomst. Eén op de tien jongeren uit deze leeftijdscategorie behoort tot de vier
grootste minderheidsgroeperingen. Het aandeel van de minderheden onder
personen van 30 jaar en ouder is veel geringer. Van hen behoort 4% tot de vier



23

grootste minderheidsgroeperingen.
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1.3.3 De jongere leeftijdscategorieën

In verband met de overgang van school naar werk zijn vooral de jongere leeftijds-
categorieën relevant (10-14 jaar, 15-19 jaar, 20-24 jaar). In 1995 bedroeg het aantal
personen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen in deze leeftijdscategorieën
tezamen meer dan 250.000 (tabel 1.2). De totale bevolking van 10-24 jaar telde
bijna 3 miljoen personen.
De ontwikkeling van de minderhedenbevolking in de jongere leeftijdscategorieën
wijkt tussen 1990 en 1995 af van die van de totale bevolking in de overeenkomstige
leeftijdscategorieën. Dit geldt vooral voor de 15-19-jarigen en de 20-24-jarigen.
Hun aantal is in de vier grootste minderheidsgroeperingen toegenomen met ruim
22.000 personen. In de totale bevolking is het aantal 15-24-jarigen verminderd met
304.000 personen.
In de leeftijdscategorie van de 10-14-jarigen is de totale bevolking in de periode
1990-1995 min of meer stabiel gebleven. Het aantal personen uit de vier grootste
minderheidsgroeperingen is in deze leeftijdscategorie echter met 16.000 personen
toegenomen.

Tabel 1.2 Bevolking, naar herkomst en leeftijd ,1990 en 1995 (aantallen x 1.000)
10-14 jaar 15-19 jaar 20-25 jaar

1990 1995 verschil 1990 1995 verschil 1990 1995 verschil

Turkije 19 25 6 24 23 0 26 33 7
Marokko 21 25 4 18 24 6 15 23 8
Suriname 21 26 4 23 23 -1 25 28 2
Antillen/Aruba 7 9 2 8 8 0 10 11 1
subtotaal 68 85 16 73 77 5 77 94 17

t o t a l e
bevolking 900 904 4 1.107 921 -186 1.264 1.146 -118

Bron: 1990: CBS (Roelandt et al. 1991); 1995: minderheden CBS (1996b); 1995: bevolking: CBS
(1995); SCP-bewerking

De meeste jongeren verlaten tussen hun vijftiende en vijfentwintigste levensjaar het
onderwijs en zijn dan in principe beschikbaar voor de arbeidsmarkt (zie hoofd-
stuk 2, § 2.2). Vanuit de cijfers in tabel 1.2 kan worden becijferd dat in 1995 ruim
170.000 jongeren uit de minderheden tot deze leeftijdscategorie behoorde. In 1990
bedroeg hun aantal nog 150.000.
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De vier grote steden

De tot hier toe gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de totale bevolking.
Zoals bekend zijn de minderheden echter zeer ongelijkmatig gespreid over het
land.  In 1996 woonde bijna 46% van de vier grootste minderheidsgroeperingen in13

de vier grote steden (CBS 1997a). De getalsmatige verhoudingen tussen de
onderscheiden bevolkingsgroepen wijken in de vier grote steden dan ook sterk af
van de verhoudingen in de totale bevolking (figuur 1.4).

Figuur 1.4 Bevolking van de vier grote steden, naar herkomst en leeftijd, 1996 (in procenten)

T/M/S/A = Turken/Marokkanen/Surinamers/Antillianen/Arubanen; personen met herkomstland
voormalig Nederlands-Indië zijn tot de Nederlanders gerekend

Bron: allochtone bevolking: CBS (1997a); autochtone bevolking: CBS (1996a); SCP-bewerking

In de vier grote steden is het aandeel van de minderheden met name in de leeftijds-
categorieën die zich nu of in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt aandienen, veel
groter dan in de rest van het land. Van de 0-14-jarigen in de vier grote steden
behoort bijna 40% tot een van de vier grootste minderheidsgroeperingen. In de
totale bevolking is dit 10% (figuur 1.3).Van de 15-29-jarigen kan in de vier grote
steden een op vier personen tot een van de vier grootste minderheidsgroeperingen
worden gerekend. In de totale bevolking behoort ongeveer 8% hiertoe.

Voor het onderwerp van deze rapportage, de overgang van school naar werk, is de
getalsmatige verhouding tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen van
bijzondere betekenis. De omvang van het aandeel jongeren uit de minderheden
onder de toetreders tot de arbeidsmarkt kan van invloed zijn op hun kansen op de
arbeidsmarkt. De verhoudingen in de vier grote steden wekken de indruk dat
arbeidsorganisaties aldaar zich nauwelijks kunnen veroorloven het arbeidsaanbod
van jongeren uit de minderheden te negeren. Hierbij moet echter wel worden
bedacht dat het arbeidsaanbod in de vier grote steden niet beperkt is tot de
gemeentegrenzen. Schoolverlaters uit de minderheden die zich in de vier grote
steden op de arbeidsmarkt begeven, moeten daar niet alleen concurreren met de
grootstedelijke schoolverlaters uit de autochtone bevolking, maar ook met de
schoolverlaters uit de omringende gemeenten (Van der Wouden 1996).
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1.3.4 Geboortelandgeneratie

Optimistische verwachtingen over de arbeidsmarktkansen van schoolverlaters uit
de minderheden zijn vooral gebaseerd op de gedachte dat de jongere generatie
grotendeels in Nederland is geboren en opgegroeid. De leden van deze
tweede-generatie minderheden zouden als gevolg hiervan de Nederlandse taal beter
spreken, meer vertrouwd zijn met de Nederlandse samenleving en zich beter
kunnen voegen naar de vraag op de arbeidsmarkt. In figuur 1.5 is te zien welk deel
van de relevante leeftijdscategorieën tot de tweede generatie behoort. Daarbij is het
geboorteland genomen als criterium om te bepalen tot welke generatie iemand
wordt gerekend. Wie in het buitenland is geboren behoort tot de eerste generatie.
Degenen die in Nederland zijn geboren worden tot de tweede generatie gerekend.

Figuur 1.5 Tweede-generatie allochtonen, naar leeftijd en herkomstland, 1996 (in procenten)

Bron: CBS (1997a) SCP-bewerking

Van de Turken, Marokkanen en Surinamers jonger dan 15 jaar behoort rond de
90% tot de tweede generatie. Onder de 15-29-jarigen uit deze herkomstgroeperin-
gen is het aandeel van de tweede generatie echter nog beperkt. Van hen kan
20%-30% hiertoe worden gerekend. Omdat juist de 15-29-jarigen nu of in de
komende jaren de overstap van school naar werk maken is het zinvol deze
leeftijdscategorie nog iets verder uit te splitsen (figuur 1.6 ). Deze cijfers betreffen
de situatie in 1995.
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Figuur 1.6 Tweede-generatie 15-29-jarige minderheden, naar leeftijd en herkomstland, 1995 (in
procenten)

Bron: CBS (1996b) SCP-bewerking

Binnen de brede leeftijdscategorie van de 15-29-jarigen zijn er nog aanzienlijke
verschillen in het aandeel van de tweede generatie. Van de jongeren van 20 jaar en
ouder behoren slechts weinigen tot de tweede generatie. De categorie daaronder, de
15-19-jarigen, bestaat voor ongeveer de helft uit jongeren die in Nederland zijn
geboren en die dus tot de tweede generatie worden gerekend.
Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er duidelijke verschillen: het
aandeel van de tweede generatie is vooral onder de 15-19-jarige Marokkanen en
Antillianen beduidend geringer dan onder de Turken en Surinamers van dezelfde
leeftijd. Bij de Surinamers en Antillianen is het aandeel van de tweede generatie
onder de 25-29-jarigen iets groter dan onder de Turken en Marokkanen.

1.3.5 Conclusie

In 1995 hadden ruim 170.000 jongeren uit de minderheden de leeftijd waarop de
overgang van school naar werk plaatsvindt. Vijf jaar eerder waren dit er nog
20.000 minder. De bevolking van de vier grootste minderheidsgroeperingen maakt
een snelle groei door en die komt vooral tot uiting in een forse toename van het
aantal jongeren uit de minderheden. In samenhang hiermee is het aandeel van de
minderheden in de bevolking van de jongere leeftijdscategorieën aanzienlijk groter
dan in de oudere leeftijdsgroeperingen. 
Als gevolg van de ongelijke spreiding van de minderheden over het land, kan de
samenstelling van de leeftijdscategorieën waarin de overgang van school naar werk
plaatsvindt, lokaal sterk afwijken van het landelijke beeld. Dit geldt met name voor
de vier grote steden. Binnen niet al te lange tijd zullen autochtone jongeren hier
een minderheid vormen onder de toetreders tot de arbeidsmarkt. Daarbij moet
echter wel worden bedacht dat de grootstedelijke arbeidsmarkten een recruterings-
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gebied hebben dat zich ver buiten de gemeentegrenzen uitstrekt.
De toekomstkansen van de jongeren uit de minderheden zouden in theorie aanlei-
ding moeten geven tot optimistische verwachtingen. Deze zijn gebaseerd op de
gedachte dat het merendeel van hen in Nederland geboren zal zijn en als gevolg
daarvan een aantal voordelen heeft boven de eerste generatie. Uit de cijfers die in
deze paragraaf zijn gepresenteerd, blijkt echter dat van de leeftijdscategorie die op
dit moment met de overgang van school naar werk te maken heeft, het merendeel
nog tot de eerste generatie behoort. Pas in de nog jongere leeftijdscategorie van de
0-14-jarigen behoort de overgrote meerderheid tot de tweede generatie.
Overigens vindt als gevolg van relatievorming bij de 15-29-jarigen nog steeds
aanvulling van de eerste generatie plaats. Voor veel Turkse en Marokkaanse
jongeren in deze leeftijdscategorie wordt een partner in het herkomstland gezocht.
Het is dus niet zo dat met het opschuiven van de jongste generatie de toetreders tot
arbeidsmarkt die tot de eerste generatie behoren volledig zullen verdwijnen.

1.4 De vraag naar arbeid: recente en te verwachten ontwikkelingen

In deze rapportage wordt de overgang van school naar werk in de eerste plaats
beschreven vanuit het perspectief van de betrokken jongeren. Daarbij wordt onder
meer gekeken naar hun gang door het voorafgaande onderwijs, naar hun kansen op
werk na het verlaten van het onderwijs en naar het begin van hun beroepsloopbaan.
De kansen op werk voor jongeren zijn echter niet alleen afhankelijk van hun eigen
kwaliteiten en inspanningen, maar ook van de vraag-aanbodverhoudingen die zij
op de arbeidsmarkt aantreffen.
De positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt is een andere dan die van
personen die al langer aan de arbeidsmarkt deelnemen. Schoolverlaters kunnen niet
bogen op arbeidservaring en hun productiviteit moet nog bewezen worden. Zij
moeten concurreren met baanwisselaars die wel over deze voordelen beschikken.
De kosten van het inwerken van schoolverlaters zullen in veel gevallen hoger zijn
dan die van ervaren baanwisselaars. Daar staat tegenover dat de schoolverlaters
door lagere aanvangssalarissen voor arbeidsorganisaties relatief goedkoop zijn.
Daarnaast bieden zij nog andere voordelen. Doordat schoolverlaters niet worden
gehinderd door een al uitgekristalliseerde arbeidscultuur, zullen zij over het
algemeen plooibaarder zijn dan oudere werknemers. Voorts zal, omdat ze zich in
het betreffende arbeidsveld nog moeten bewijzen, hun inzet vanzelfsprekender zijn.
Toch baten al deze voordelen de schoolverlaters weinig wanneer de conjunctuur
tegenzit. Bij ongunstige afzetperspectieven zullen arbeidsorganisaties weinig
aanleiding vinden tot uitbreiding van het personeel en zijn zij geneigd het opvullen
van vrijkomende plaatsen zo lang mogelijk uit te stellen. De kansen op arbeid voor
schoolverlaters zijn dan ook in hoge mate gevoelig voor conjunctuurschomme-
lingen (Kops 1993). Een neergaande conjunctuur werkt snel door in hun arbeids-
kansen. Niet alleen komen er voor hen dan minder banen beschikbaar, maar ook is
hun ontslagrisico groter, omdat de ontslagbescherming voor hen geringer is.
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1.4.1 Toenemende vraag

Na de economische crisis van het begin van de jaren tachtig, is vanaf 1984 de
werkgelegenheid sterk toegenomen. Het aantal werkenden steeg van 4,7 miljoen in
1983 naar 5,9 miljoen in 1993 (CBS 1997c: 19). Na een korte stagnatie is de
toename van de werkgelegenheid in 1995 voortgegaan. In 1995 en 1996 samen
kwamen er bijna 270.000 werkenden bij. Eind 1996 waren er bijna 6,2 miljoen
personen aan het werk. Over het geheel genomen heeft de groei van de werkgele-
genheid in de periode 1983-1996 geresulteerd in een toename van het aantal
werkenden met bijna 1,5 miljoen personen. 

Het mag als bekend worden verondersteld dat de toename van de werkgelegenheid
onvoldoende is geweest om alle werkzoekenden een baan te bezorgen. Non-
participatie en werkloosheid zijn nog altijd aanzienlijk. Onder de minderheidsgroe-
peringen die in deze rapportage centraal staan, is de werkloosheid ook nu nog
steeds buitenproportioneel. Het aandeel werklozen in de beroepsbevolking van de
minderheden was in 1996 nog altijd drie tot vijf keer zo hoog als onder de autoch-
tone beroepsbevolking (CBS 1997d: 45). Van de autochtone beroepsbevolking was
toen 6% werkloos, terwijl onder de minderheidsgroeperingen de werkloosheid
uiteenliep van 30% bij de Marokkanen tot 17% bij de Surinaamse beroeps-
bevolking.
Hiervoor is opgemerkt dat de kansen op werk voor jongeren sterk worden beïnvloed
door fluctuaties in de economische conjunctuur. De stagnerende economische groei
in 1993 en 1994 heeft ertoe geleid dat de geregistreerde werkloosheid onder 15-24-
jarige arbeidsmarktparticipanten, die in het begin van de jaren negentig rond de 7%
lag, in 1994 is opgelopen tot ruim 11%. In 1995 is de werkloosheid onder de
jongere arbeidsmarktdeelnemers weer licht gedaald. De daling heeft zich in 1996
versterkt voortgezet. In dat jaar stond nog 8,6% van de 15-24-jarigen als werkloos
geregistreerd (CBS 1997d: 38). De meest recente ontwikkelingen tonen een verdere
afname van het aantal geregistreerde werkloze 15-24-jarigen, van 81.000 in het
begin van 1996 tot 62.000 in februari 1997 (CBS 1997e: 16). Dit betekent een
vermindering van de geregistreerde werkloosheid onder deze jongerengroepering
van bijna 25%.
De vermelde werkloosheidscijfers hebben betrekking op jongeren die als werkloos
zijn geregistreerd bij een arbeidsbureau. Een deel van de jongeren die als werkloos
moeten worden beschouwd - ze zijn actief op zoek naar betaald werk voor ten
minste 12 uur per week - laat zich echter niet als zodanig inschrijven bij het
arbeidsbureau. Wanneer ook deze jongeren worden meegeteld, komt de werkloos-
heid onder deelnemers aan de arbeidsmarkt tot 24 jaar in 1996 op 12% (CBS
1997d: 44). Dit is maar weinig lager dan in de jaren daarvoor. 

Onder de schoolverlaters, dat wil zeggen jongeren die ten hoogste een jaar het
onderwijs hebben verlaten, nam de werkloosheid toe van 20% in 1992 tot 28% in
1994, om vervolgens weer af te nemen tot 23% in 1995 (Arbeidsvoorziening
Nederland 1997: 4). Ook in deze cijfers zijn werklozen die niet als zodanig staan
geregistreerd op het arbeidsbureau meegeteld. In 1996 is de werkloosheid onder
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schoolverlaters verder gedaald naar 20%. Dit is gelijk aan het werkloosheidsper-
centage onder schoolverlaters in 1992.

1.4.2 Prognose voor de nabije toekomst

De vooruitzichten voor de werkgelegenheidsontwikkeling in de nabije toekomst
zijn niet ongunstig, maar uit de hiervoor genoemde cijfers blijkt al dat een beperkte
stagnatie in de vraag naar arbeid de arbeidskansen van de schoolverlaters oneven-
redig sterk kan beïnvloeden. Daar komt nog bij dat de arbeidsvraag zich niet voor
het hele spectrum van de gevraagde kwalificaties in gelijke mate ontwikkelt. In
samenhang met het niveau en de richting van de gevraagde kwalificaties zijn er
aanzienlijke verschillen. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat de kwalificaties
van toetreders tot de arbeidsmarkt voor de minderheden op een aanzienlijk lager
niveau liggen dan voor autochtone toetreders. Daarom is de differentiatie in de
vraagontwikkeling voor deze studie van bijzondere betekenis. De verwachte
ontwikkeling van de vraag naar arbeid wordt om de twee jaar in kaart gebracht
door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). De ROA-
prognoses beslaan telkens een periode van vijf jaar en zijn gespecificeerd naar
niveau en sector. Ze bevatten cijfers over onder meer de ontwikkeling van de vraag
naar arbeid en de verwachte instroom van schoolverlaters. De meest recente
prognose bestrijkt de periode 1995-2000 (ROA 1995).

In de ROA-prognose wordt de vraag naar arbeid uiteengelegd in een uitbreidings-
vraag en een vervangingsvraag (Borghans et al. 1995). Van uitbreidingsvraag is
sprake wanneer er nieuwe banen bijkomen. Aan de hand van de uitbreidingsvraag
kan worden vastgesteld waar sprake is van toe- of afname van het aantal
werkenden.
Bij de berekening van de verwachte uitbreidingsvraag wordt uitgegaan van
ramingen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid per bedrijfssector van het
CPB. De sectorramingen worden omgerekend naar ramingen per beroepssector, en
die worden weer vertaald naar opleidingstypen. De opleidingstypen vormen een
combinatie van niveau en richting van de opleiding.
Vervangingsvraag doet zich voor wanneer een bestaande arbeidsplaats vrijkomt ten
gevolge van pensionering, VUT, arbeidsongeschiktheid, tijdelijke uittreding van
met name vrouwen die een kind krijgen, beroepsmobiliteit enzovoort. De raming
van de vervangingsvraag is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal werkenden
in arbeidsplaatsen van een bepaald opleidingstype naar geslacht en leeftijd.
Uitbreidingsvraag en vervangingsvraag bepalen samen het aantal baanopeningen.
Dit is gelijk aan de som van vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag voorzover
deze laatste groter is dan nul. Een uitbreidingsvraag van nul of een negatieve
uitbreidingsvraag levert geen bijdrage aan het aantal baanopeningen en telt dus niet
mee.

De positie en de perspectieven van schoolverlaters uit een bepaald schooltype zijn
onder meer afhankelijk van de verhouding tussen het aantal baanopeningen waar-
voor een opleiding van dat schooltype wordt gevraagd en het aantal schoolverlaters
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met die opleiding. De prognose van het aantal schoolverlaters in de periode 1995-
2000 is gebaseerd op de zogeheten referentieramingen van het ministerie van
OC&W, aangevuld met gegevens over de uitstroom uit deeltijdonderwijs en
volwasseneneducatie.
De schoolverlaters moeten om de openstaande banen concurreren met kortdurig
werklozen met een vergelijkbare opleiding. Bovendien kan er verdringing optreden,
doordat lager opgeleiden concurrentie ondervinden van hoger opgeleiden. De
schoolverlaters ondervinden meer concurrentie bij een negatieve uitbreidingsvraag.
Een deel van degenen die door de negatieve vraagontwikkeling hun baan verliezen,
zal immers op de arbeidsmarkt actief blijven. Daarom is het zinvol niet alleen het
verschil tussen het aantal schoolverlaters en het aantal baanopeningen in de
beschouwing te betrekken, maar ook rekening te houden met een eventueel nega-
tieve uitbreidingsvraag. Door het ROA zijn de verschillende aspecten die van
belang zijn voor de arbeidsmarktperspectieven van de onderscheiden opleidings-
typen, gecombineerd in een indicator die de verhouding weergeeft tussen aanbod en
vraag. Wanneer de vraag het aanbod overtreft, wordt het perspectief als 'goed'
gekarakteriseerd. Bij een evenwicht of een licht overwicht van het aanbod
(verhoudingsgetal 1- 1,05) wordt het perspectief 'redelijk' geacht. Hogere waarden
krijgen de beoordeling 'matig' (1,05-1,15) of 'slecht' (> 1,15).

Tabel 1.3 geeft de belangrijkste kerncijfers van de ROA-prognose voor de periode
1995-2000. De raming gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse toename van de
werkgelegenheid van 0,8%. Dat komt neer op een jaarlijkse uitbreidingsvraag van
iets minder dan 50.000 personen. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de
werkelijke toename van de werkgelegenheid in 1995 en 1996 ongeveer het dubbele
van de voor deze jaren verwachte toename is geweest.
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Tabel 1.3 Prognose van de vraag naar arbeid en van de perspectieven van schoolverlaters, 1995-
2000 (aantallen x 1.000)

a b c d overschot/tekort
uitbreidin

g vervanging baan- school- d-c d-a-b perspectief
openingen verlaters

bao -66 69 69 47 -22 44 matig
vbo

techn. -32 79 79 60 -19 13 matig
econ./adm. -4 7 7 14 7 11 slecht
verzorging -6 39 39 14 -25 -19 goed
overig 3 1 4 6 2 2

mavo -18 56 56 25 -31 -13 redelijk
havo/vwo 21 33 54 88 34 34 matig

mbo
techn. 34 130 166 172 5 7 matig
econ./adm. 28 101 130 152 23 23 matig
verzorging 30 78 108 120 12 12 goed
overig 14 19 33 36 3 3

hbo
techn. 35 28 62 41 -22 -22 goed
econ./adm. 30 19 50 41 -8 -8 goed
verzorging 18 16 33 23 -11 -11 goed
onderwijs 19 51 69 40 -30 -30 goed
overig 22 28 51 42 -9 -9

wo
techn. 21 17 38 24 -15 -15 goed
econ./adm. 26 18 44 46 2 2 goed
verzorging 10 13 22 9 -13 -13 goed
onderwijs 8 8 15 16 1 1 matig
overig 16 16 32 31 -1 -1

Bron: ROA (1996) SCP-bewerking

De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid varieert sterk in samenhang
met het opleidingstype. De vraag naar lager opgeleiden op het niveau van basis-
onderwijs tot mavo neemt volgens de prognose af. Dit geldt vooral voor banen
waarvoor uitsluitend basisonderwijs wordt gevraagd. Toch is, als gevolg van een
aanzienlijke vervangingsvraag, het aantal baanopeningen op dit niveau nog
beduidend groter dan het aantal schoolverlaters. Wordt echter rekening gehouden
met degenen die als gevolg van verlies van hun arbeidsplaats meeconcurreren om
de plaatsen die door vervanging vrijkomen, dan resulteert weer een aanzienlijk
overschot van aanbieders van ongeschoolde arbeid (44.000). De vooruitzichten voor
schoolverlaters met alleen basisonderwijs zijn dan ook niet gunstig. Ook andere
opleidingstypen die te maken hebben met een vermindering van de vraag vertonen
aantallen baanopeningen die het aantal schoolverlaters te boven gaan. Het sterkst is
dit het geval bij banen op mavo-niveau en in verzorgende functies op vbo-niveau. 

In iets mindere mate geldt het voor werk in de techniek op vbo-niveau.
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Schoolverlaters van dit type hebben matige vooruitzichten.
Uitgesproken ongunstig is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
economische/administratieve richting op vbo-niveau. De vraag neemt af en het
aantal vrijkomende plaatsen als gevolg van vervanging is slechts de helft van het
aantal schoolverlaters. Ook voor degenen die na havo/vwo geen verdere opleiding
realiseren, zijn de perspectieven ongunstig. De vraag naar werkenden met deze
kwalificatie neemt weliswaar toe, maar het aantal schoolverlaters overtreft hier
verre het aantal baanopeningen.
Veruit de meeste baanopeningen zijn te verwachten voor werk op mbo-niveau,
maar ook het aantal schoolverlaters met een opleiding op dit niveau is groot. In elk
van de onderscheiden hoofdrichtingen is het aantal schoolverlaters groter dan het
aantal baanopeningen. Alleen in de verzorgende sfeer zijn de perspectieven goed.
Voor schoolverlaters met een hbo- of een wo-opleiding zijn de perspectieven voor
de periode 1995-2000 over het algemeen gunstig. Het best staan de technisch
opgeleiden ervoor.

Bij prognoses als die van het ROA moet men er altijd rekening mee houden dat de
werkelijke ontwikkeling aanzienlijk kan afwijken van de voorspelling. Vermeld is
al dat in de eerste twee jaar van de prognoseperiode de werkgelegenheid bijna twee
keer zo sterk is gegroeid als de toename van 0,8% waarvan in de prognose is uitge-
gaan. Dit komt neer op een toename van het aantal arbeidsplaatsen die al 20.000
hoger is dan was aangenomen voor de hele prognoseperiode. Voorts kan men
twijfels hebben over de prognose van de vraag naar arbeid op het laagste kwalifica-
tieniveau. Begin jaren negentig is door het CBS een nieuwe indeling gemaakt van
arbeid naar beroepsniveau (Van der Valk 1996: 61). De laagste klasse die hierin
wordt onderscheiden, is die van arbeid op elementair niveau. Dit is werk waarvoor
geen scholing is vereist. Het blijkt nu dat het aandeel werkenden in banen op dit
niveau sinds 1985 nauwelijks is veranderd. In 1985 had 7% van de werkenden een
baan op elementair niveau. Tien jaar later, in 1995, bedroeg het aandeel werkenden
eveneens 7%. Daarbij moet wel worden bedacht dat in diezelfde periode het aantal
werkenden is toegenomen van 4,8 miljoen tot 6 miljoen. Het aantal werkenden op
elementair niveau bedroeg in 1985 derhalve 337.000 en in 1995 424.000. Van een
neerwaartse trend in het aantal banen op elementair niveau is dus de afgelopen tien
jaar geen sprake geweest, en het valt niet goed in te zien waarom dit in de vijf jaar
die daarna komen wel het geval zou zijn. Wel wordt nog slechts een klein deel van
deze banen bezet door personen die op dit lage niveau zijn opgeleid (De Beer 1996:
74-76). Het merendeel van de banen op elementair niveau is thans in handen van
personen die ten minste een vbo-diploma hebben. In 1996 gold dit voor 73% van de
werkenden op elementair niveau CBS (1997d: 61). Meer dan 30% had zelfs een
opleiding op het niveau mbo/havo/vwo. Het aandeel in de totale werkgelegenheid
van banen op het op een na laagste niveau is wel flink afgenomen: van 34% in
1985 naar 25% in 1995.
Het aantal banen op elementair niveau is toegenomen, maar het zijn wel andere
banen dan voorheen. Terwijl voorheen de werkgelegenheid op dit niveau was
geconcentreerd in de industrie en een bron van werkgelegenheid vormde voor een
groot deel van de mannelijke beroepsbevolking uit de minderheden, is er nu vooral
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in de dienstensector vraag naar arbeid op elementair niveau. Een groot deel
daarvan is deeltijdwerk, dat in flexibele dienstverbanden wordt uitgevoerd door
vrouwen en jongeren (De Beer 1996; Dagevos 1995).

1.4.3 Conclusie

De ontwikkeling van de vraag naar arbeid vormt de omgeving waarin zich de
overgang afspeelt van school naar werk van jongeren uit minderheden. De vraag
ontwikkelt zich gunstiger dan tot voor kort kon worden aangenomen. Het valt dan
ook te verwachten dat de overmatige jeugdwerkloosheid die het afgelopen decen-
nium heeft gekenmerkt, verder zal afnemen. Daarbij ligt het voor de hand dat na
verloop van tijd meer jongeren dan thans werk zullen vinden dat overeenkomt met
hun eigen opleidingsniveau, en dat er ook voor zeer laagopgeleide jongeren weer
kansen op werk komen. De WRR verwacht dan ook dat er in de nabije toekomst
ook voor laagopgeleiden weer voldoende werk zal zijn (WRR 1996: 42). Gezien de
aard van dit werk, wordt daarbij wel verondersteld dat voor laaggekwalificeerden
aanvullende scholing vooral in de sfeer van sociale vaardigheden, nodig zal zijn.

1.5 Aard van de gebruikte gegevens en bronnen

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is vermeld dat voor deze studie
gebruik is gemaakt van gegevens uit verschillende bronnen. Er zijn geen landelijke
onderzoeken beschikbaar die specifiek zijn gericht op de overgang van school naar
werk van jongeren uit de minderheden. Wel zijn er enkele landelijke surveys die
ook voor deze studie relevante gegevens over jongeren uit de minderheden bevat-
ten. Dit zijn de Survey sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen
(SPVA) van het Instituut voor Sociologisch en Economisch Onderzoek (ISEO) en
de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Beide surveys worden periodiek gehouden. Ten behoeve van deze studie
kon gebruik worden gemaakt van het SPVA-bestand van 1994 en van een reeks
EBB-bestanden die de periode 1987-1995 bestrijken. 
De SPVA is specifiek gericht op de vier grootste minderheidsgroeperingen en bevat
voldoende aantallen jongeren uit de minderheden voor een verantwoorde beschrij-
ving van hun positie in het traject van school naar werk. Om voor de EBB-analyses
gegevens over voldoende grote aantallen jongeren uit de minderheden te verkrijgen,
zijn de bestanden van telkens drie jaargangen samengevoegd: 1987-1989, 1990-
1992 en 1993-1995.

Een volgende belangrijke bron vormt een onderzoek van het CBS naar de school-
en beroepsloopbanen van leerlingen die in 1989 in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs zaten. De loopbanen van deze leerlingen zijn vanaf 1989 van jaar tot jaar
gevolgd. Van de leerlingen die het onderwijs verlaten wordt ook het begin van de
beroepsloopbaan in kaart gebracht. Het databestand van dit onderzoek staat bekend
als het Voortgezet-onderwijscohort leerlingen 1989 (VOCL'89). Door het CBS is
toestemming verleend om op het VOCL een aantal analyses uit te voeren ten
behoeve van deze studie.
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In 1996 had van de leerlingen uit de minderheden in het VOCL'89 zo'n 60% het
onderwijs weer verlaten. Het bestand leent zich daarom tot op zekere hoogte voor
bestudering van de overgang van school naar werk en van de voorafgaande school-
loopbanen van leerlingen uit de minderheden. Door samenvoeging van VOCL-
leerlingen uit onderscheiden herkomstgroepen konden acceptabele aantallen per
herkomstcategorie worden verkregen.

Aangezien deze studie gaat over de overgang van school naar werk, zijn met name
gegevens over schoolverlaters relevant. Het VOCL bevat hierover enige informatie,
maar ook kon worden geput uit onderzoek dat specifiek is gericht op schoolver-
laters uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit is het onderzoek Registratie
uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS) van het al eerder vermelde
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het ROA-onderzoek
wordt jaarlijks gehouden. De afzonderlijke jaarafleveringen bevatten onvoldoende
schoolverlaters uit de minderheden voor een verantwoorde beschrijving. Door het
samenvoegen van de jaargangen 1994 en 1995 en van onderscheiden herkomstcate-
gorieën konden de aantallen op een aanvaardbaar niveau worden gebracht. 

De tot dusver genoemde bestanden zijn gebruikt voor kwantitatieve analyses van
een groot aantal aspecten van de overgang van school naar werk van jongeren uit
de minderheden. Doorgaans zijn daarbij jongeren uit de minderheden vergeleken
met autochtone jongeren. In het voorgaande is al vermeld dat naast het kwantita-
tieve materiaal ook kwalitatieve gegevens zijn gebruikt. Ze gaan over jongeren die
tot de tweede-generatie minderheden behoren en die wonen in Amsterdam en
Rotterdam. Deze bron wordt hier verder aangeduid als het 'tweede-generatie-
onderzoek'.

In deze rapportage worden uitkomsten van analyses in de meeste gevallen gepre-
senteerd in de vorm van grafieken. Ter wille van de leesbaarheid worden daarbij
geen cijfers vermeld van de aantallen onderzoekspersonen waarop de percentages,
gemiddelden of andere maten in de grafieken zijn gebaseerd. Om toch een beeld te
geven van de aantallen waar het om gaat, worden in deze paragraaf per databron de
totale aantallen jongeren in de onderscheiden herkomstgroeperingen weergegeven.
Daarbij wordt tevens enige verdere informatie verstrekt over de aard van de betref-
fende onderzoeken en databestanden.

1.5.1 SPVA

De SPVA is een survey die specifiek is opgezet om de positie van de vier grootste
minderheidsgroeperingen regelmatig in kaart te brengen. De survey wordt in de
eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de minder-
heden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties
onderwijs en arbeidsmarkt.
De verzameling van gegevens vindt in de SPVA plaats met behulp van een vragen-
lijst, die in een mondeling interview wordt afgenomen. De steekproef voor de
SPVA 
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is in eerste instantie een personensteekproef uit de bevolkingsregisters van de
gemeenten waar het onderzoek wordt gehouden. De herkomst van de getrokken
personen wordt vastgesteld aan de hand van het eigen geboorteland en het geboor-
teland van de ouders. Is een daarvan een buitenland, dan geldt dit als het herkomst-
land. Alleen personen met het herkomstland Turkije, Marokko, Suriname, de
Antillen/Aruba en Nederland worden in de steekproef opgenomen. Via de getrok-
ken personen wordt het hoofd benaderd van het huishouden waar de betreffende
persoon deel van uitmaakt. Het hoofd van het huishouden is de centrale onder-
zoekspersoon. De andere leden van het huishouden, voorzover zij tenminste ouder
zijn dan twaalf jaar, krijgen een verkorte vragenlijst voorgelegd. 

De vragenlijst voor het hoofd van het huishouden bevat vragen over de volgende
onderwerpen: achtergrond-/migratiekenmerken, de samenstelling van het huis-
houden, gevolgde opleidingen, arbeidspositie en werksituatie, inkomen, huisves-
ting, sociale contacten, taalgebruik en taalbeheersing, godsdienst en kenmerken van
de ouders. De vragenlijst aan de overige leden van het huishouden blijft beperkt tot
vragen over opleiding, werk, inkomen en sociale contacten.
De SPVA wordt gehouden in een beperkt aantal gemeenten, waaronder de vier
grootste. In de geselecteerde gemeenten woont 80% van de bevolking van de vier
grootste minderheidsgroeperingen. 

De dataverzameling ten behoeve van de SPVA is sinds 1989 drie keer uitgevoerd;
de laatste aflevering dateert van 1994. De SPVA-analyses ten behoeve van deze
studie hebben vrijwel alle betrekking op jongeren van 15-24 jaar. Deze leeftijds-
categorie is in het 1994-bestand vertegenwoordigd met de volgende aantallen: 512
Turken, 542 Marokkanen, 322 Surinamers, 233 Antillianen/Arubanen en 307
autochtonen. Een groot deel van de SPVA-analyses gaat over 15-24-jarigen die niet
meer deelnemen aan onderwijs. De aantallen daarvan zijn: 278 Turken, 242
Marokkanen, 133 Surinamers, 83 Antillianen/Arubanen en 105 autochtonen.

1.5.2 EBB

De EBB heeft in de eerste plaats tot doel de arbeidsmarktpositie van de bevolking
van Nederland van 15 jaar en ouder vast te stellen. Het onderzoek wordt continu
gehouden en de gegevens worden op jaarbasis in bestanden ondergebracht. Jaarlijks
worden gegevens verzameld over meer dan 100.000 personen.
De gegevens voor de EBB worden in een mondeling interview verkregen aan de
hand van een sterk gestructureerde vragenlijst. Bij het interview wordt gebruikge-
maakt van een schootcomputer. De steekproef van de EBB wordt getrokken uit een
bestand van alle particuliere adressen in Nederland. Dit bestand is gestratificeerd,
naar gemeente en geografisch gebied. De trekking vindt zo plaats dat alle adressen
een even grote kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen. De geselec-
teerde adressen worden bezocht en zo mogelijk worden alle personen die op het
adres wonen ondervraagd, tot een maximum van vier. De herkomst van de onder-
vraagden wordt vastgesteld aan de hand van het eigen geboorteland en de nationa-
liteit. Indien een van deze twee gegevens een buitenland betreft, dan geldt dit als
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het herkomstland. Als gevolg van deze procedure wordt een deel van de tweede
generatie van de minderheden in de EBB tot de autochtone bevolking gerekend,
namelijk diegenen wier ouders weliswaar uit een van de minderhedenlanden
komen, maar die zelf in Nederland zijn geboren en de Nederlandse nationaliteit
hebben.
De EBB-vragenlijst bestaat uit onderdelen over demografische-achtergrondkenmer-
ken en over de arbeidsmarktpositie van de onderzoekspersonen. Het onderdeel
arbeidsmarktpositie bevat vragen over onder meer de maatschappelijke positie
waartoe de onderzochte zich rekent, het al dan niet hebben van betaald werk, de
positie in de werkkring, de arbeidsduur, het beroep dat wordt uitgeoefend, het soort
bedrijf waar men werkt, het zoeken naar werk, de gevolgde opleiding, de inschrij-
ving bij het arbeidsbureau en het ontvangen van een uitkering.

Zoals hiervoor al is vermeld, zijn voor de analyses ten behoeve van deze studie
gegevens gebruikt van de enquêtes die in de jaren 1987-1995 zijn gehouden.
Daarbij zijn de bestanden van telkens drie enquêtejaren bij elkaar gevoegd. De
analyses gaan in vrijwel alle gevallen over jongeren van 15-24 jaar. Er worden
maximaal vijf herkomstgroeperingen onderscheiden: Turken en Marokkanen,
Surinamers en Antillianen, personen uit landen van de Europese Unie en de
Verenigde Staten, personen uit niet-geïndustrialiseerde landen, en autochtonen. De
aantallen van de onderscheiden herkomstgroeperingen en categorieën van enquête-
jaren staan in tabel 1.4.

Tabel 1.4 Aantallen onderzoekspersonen in de EBB, naar herkomst, onderwijsdeelname en
enquêtejaar, 15-24-jarigen, 1987-1995

1987-1989 1990-1992 1993-1995
in uit in uit in uit

onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs

Turkije/Marokko 798 1.164 1.203 1.429 1.162 1.300
Suriname/Antillen/
Aruba 650 568 761 620 710 571
niet-geïndustriali-
seerde landen 470 295 511 359 738 413
EU/VS 703 648 744 676 853 623
Nederland 34.548 34.984 32.803 31.614 34.427 27.796

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

1.5.3 VOCL'89

Anders dan de hiervoor beschreven bronnen is het VOCL geen dwarsdoorsnede uit
de bevolking van een bepaalde leeftijdsgroep, maar een cohortonderzoek. Het
bestaat uit leerlingen die bij het begin van het schooljaar 1989/'90 allen in het
eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten. De leerlingen zijn voor het
onderzoek benaderd via de scholen. De gegevens zijn op de scholen klassikaal
verzameld door de leerkrachten. De leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld met
vragen over een aantal achtergrondkenmerken, waaronder hun leeftijd en geboorte-
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land. Voorts hebben de leerlingen toetsen gemaakt voor taal, rekenen en informa-
tieverwerking. Teneinde informatie te verkrijgen over de ouders, is aan de
leerlingen een vragenlijst meegegeven die door de ouders diende te worden
ingevuld. De lijst bevatte onder meer vragen over het herkomstland van de ouders,
hun opleiding en hun arbeidsmarktpositie. Bij het begin van elk volgend schooljaar
is aan de scholen gevraagd aan te geven waar de leerlingen die in het onderzoek
participeerden, zich op dat moment bevonden. Aan het begin van het derde leerjaar
zijn bij de leerlingen opnieuw toetsen afgenomen.

De VOCL-leerlingen die het onderwijs verlaten, krijgen een jaar later een verkorte
versie van de EBB-vragenlijst voorgelegd. Op die manier biedt het VOCL de
mogelijkheid niet alleen het voortraject van leerlingen naar de arbeidsmarkt te
bestuderen, maar ook de entree op de arbeidsmarkt zelf. Een probleem daarbij is
wel dat het vele jaren duurt voordat van alle cohortleerlingen een compleet beeld
kan worden verkregen van de overgang van school naar werk. Daarbij bestaat de
mogelijkheid dat de eerste leerlingen de arbeidsmarkt in een heel andere fase van
de conjunctuur betreden dan leerlingen die langer in het onderwijs blijven. Daar
komt dan nog als complicatie bij dat de vroegste onderwijsverlaters doorgaans de
slechtste schoolloopbanen hebben.

Voor analyses ten behoeve van deze studie waren VOCL-gegevens tot het begin van
het schooljaar 1996/'97 beschikbaar. Sinds de start van het cohort waren toen zeven
jaar verlopen. Hiervoor is al vermeld dat op dat moment zo'n 40% van de
leerlingen het cohort had verlaten; 60% nam nog deel aan een of andere vorm van
volledig dagonderwijs
Ten behoeve van de analyses voor de overgang van school naar werk zijn de
leerlingen in het VOCL naar herkomst onderscheiden aan de hand van hun eigen
geboorteland en, voorzover beschikbaar, het geboorteland van hun ouders. Bij de
start van het VOCL zijn gegevens verkregen over 375 Turkse, 387 Marokkaanse,
273 Surinaamse, 104 Antilliaanse/Arubaanse en 15.388 autochtone leerlingen.
Voorts waren er nog 84 leerlingen uit niet-geïndustrialiseerde landen en 321 uit
geïndustrialiseerde landen. Van 2.592 leerlingen was de herkomst niet bekend.
Voor de meeste analyses die betrekking hebben op de schoolloopbanen zijn de
Surinaamse en de Antilliaanse/Arubaanse leerlingen samengevoegd tot één
categorie. De gegevens van de allochtone leerlingen die niet tot de vier grootste
minderheidsgroepering behoren, zijn verder niet gebruikt.
Een deel van de VOCL-analyses betreft de leerlingen die vóór het schooljaar
1996/'97 het onderwijs hebben verlaten. Dit wordt het VOCL-schoolverlaters-
onderzoek genoemd. In het schoolverlatersonderzoek was tot het begin van het
schooljaar 1996/'97 informatie verkregen over 151 Turkse, 138 Marokkaanse,
119 Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse, en 5.135 autochtone leerlingen. Deze
leerlingen waren beschikbaar voor analyses van de start op de arbeidsmarkt van de
VOCL-leerlingen.
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1.5.4 RUBS

Het vierde grote databestand dat is gebruikt, is het RUBS-bestand van het ROA.
Het bevat gegevens uit een enquête onder schoolverlaters van vbo, mavo, havo, vwo
en mbo. De enquête wordt jaarlijks afgenomen bij ongeveer 15.000 leerlingen die
een jaar eerder voor de laatste keer hebben deelgenomen aan onderwijs in een van
de genoemde schooltypen. Het RUBS-onderzoek heeft tot doel informatie te
verschaffen over de school- en beroepskeuzen van leerlingen in het voortgezet
onderwijs en het mbo. De verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt om de
kansen op arbeid bij een groot aantal combinaties van niveau en richting van
schoolverlaters te schatten. Ook bij de arbeidsmarktprognose van het ROA die in
paragraaf 1.4 is beschreven, zijn gegevens uit de RUBS-enquête gebruikt.
 
De RUBS-enquête is een postenquête. De adressen van de leerlingen worden door
de scholen aan het ROA ter beschikking gesteld. De enquête bevat vragen over de
bezigheden van de leerlingen na het verlaten van de opleiding die ze in het jaar
voor de enquête hebben gevolgd. Daarbij wordt dieper ingegaan op de positie van
de leerlingen op de arbeidsmarkt en op de opleidingen die ze op het moment van de
enquête volgen. De schoolverlaters wordt ook gevraagd tot welke herkomstgroepe-
ring zij zichzelf rekenen. Dit laatste gegeven maakte het mogelijk de RUBS-
enquête ook voor deze studie te gebruiken. Op verzoek van het SCP zijn hiertoe
door het ROA de databestanden van de enquête van 1994 en 1995 beschikbaar
gesteld. Het was nodig te beschikken over deze beide databestanden, omdat anders
de aantallen respondenten uit de minderheden te gering zouden zijn. De gekop-
pelde databestanden bevatten gegevens over 289 Turkse, 305 Marokkaanse, 246
Surinaamse, 101 Antilliaanse en 29.384 Nederlandse leerlingen.

In het merendeel van de analyses op de RUBS-bestanden zijn de leerlingen uitge-
splitst naar het schooltype dat zij in het jaar voorafgaand aan de enquête hebben
gevolgd. Daarom is het relevant ook zicht te hebben op de aantallen leerlingen uit
de minderheden binnen deze schooltypen. De aantallen zijn weergegeven in
tabel 1.5. De havo-/vwo-verlaters zijn buiten beschouwing gelaten, omdat onder
hen de leerlingen uit de minderheden te klein in aantal waren voor een verant-
woorde beschrijving.
Uit tabel 1.5 blijkt dat de aantallen schoolverlaters uit de minderheden in de RUBS-
enquête niet erg groot zijn. Aangezien de bestanden echter informatie bevatten die
in de andere bronnen niet beschikbaar is, is besloten de RUBS-gegevens toch, zij
het in beperkte mate, te gebruiken.

Tabel 1.5 Aantallen onderzoekspersonen in de RUBS-enquête, naar herkomst en verlaten
schooltype, 1994/'95

vbo mavo mbo-k mbo-l

Turken/Marokkanen 243 171 109 87
Surinamers/Antillianen 95 51 64 84
Nederlanders 5.500 5.832 2.067 7.797

Bron: ROA (RUBS'94/'95) SCP-bewerking
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1.5.5 Tweede-generatieonderzoek

Het onderzoek van het ISEO onder jongeren uit de tweede generatie had tot doel
informatie te verkrijgen over de invloed van kenmerken van jongeren uit de
minderheden op hun eigen maatschappelijke positie. Het gaat daarbij om jongeren
uit de minderheden die in Nederland zijn geboren en die ten tijde van het onder-
zoek op een leeftijd waren waarop gewoonlijk de overgang van school naar werk
plaatsvindt. In het voorgaande is al vermeld dat het onderzoek is gehouden in
Rotterdam en Amsterdam. Bij de selectie van de respondenten is rekening
gehouden met de wijk waarin zij wonen. Alleen jongeren uit de minderheden en
een referentiegroep van autochtone jongeren uit wijken met hoge concentraties
allochtone bewoners zijn bij het onderzoek betrokken.
De gegevens zijn verzameld in uitvoerige, open vraaggesprekken. Na afloop van de
individuele vraagronde zijn ook nog zes groepsinterviews gehouden. Meer gedetail-
leerde informatie over de werkwijze en over de samenstelling van de onderzoeks-
groep is te vinden in hoofdstuk 5. Hier wordt volstaan met de vermelding dat in het
kwalitatieve onderzoek gegevens zijn verkregen van 71 Turkse, 68 Marokkaanse,
48 Surinaamse, 18 Antilliaanse/Arubaanse en 63 autochtone jongeren.

1.6 Samenvatting

Nu en in de nabije toekomst maken jongeren uit de minderheden in groten getale
hun entree op de arbeidsmarkt. Het is een bekend gegeven dat de arbeidsmarktposi-
tie van de minderheden niet gunstig is. Het is de vraag of dit ook geldt voor de
schoolverlaters en jongeren uit de minderheden. Het verloop van de overgang van
school naar werk moet van cruciale betekenis worden geacht voor de toekomstige
maatschappelijke positie van de minderhedenbevolking. Daarom is in deze fase in
de levensloop van personen uit de minderheden gekozen als onderwerp voor deze
aflevering van de jaarlijkse Rapportage minderheden van het SCP. 
De algemene vraag naar het verloop van de overgang van school naar werk van
jongeren uit de minderheden is in paragraaf 1.2 uitgewerkt in een aantal deel-
vragen. Aan de hand daarvan worden in de rapportage drie hoofdonderwerpen
onderscheiden: het voortraject in het onderwijs, kansen op de arbeid, en de begin-
nende beroepsloopbaan. Elk van de onderwerpen wordt behandeld in een afzonder-
lijk hoofdstuk. De hoofdstukken bevatten kwantitatieve analyses van de genoemde
onderwerpen op basis van gegevens die in een viertal grootschalige onderzoeken
bijeen zijn gebracht. De drie onderwerpen worden vervolgens in hun onderlinge
samenhang nog een keer geanalyseerd op basis van kwalitatieve gegevens. Voorts
bevat de rapportage een hoofdstuk waarin een korte bespreking en becommen-
tariëring plaatsvindt van onderdelen van het overheidsbeleid die relevant zijn voor
de overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden.
In dit inleidende hoofdstuk zijn niet alleen de probleemstelling en de opzet van de
rapportage uitgewerkt, het hoofdstuk bevat ook achtergrondinformatie die voor een
goed begrip van de gepresenteerde gegevens van belang is. Het gaat daarbij om
gegevens van demografische aard en informatie over de ontwikkeling van de vraag
naar arbeid.
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Een van de aanleidingen voor de keuze van het onderwerp van deze rapportage is
de demografische samenstelling en getalsmatige ontwikkeling van minderheden-
bevolking. Uit de gegevens die hierover in paragraaf 1.3 zijn gepresenteerd, blijkt
dat de minderhedenbevolking, anders dan de autochtone bevolking, vooral een
jonge bevolking is. De jeugdige leeftijdsgroepen domineren en nemen in omvang
snel toe. Het aandeel van de minderheden in de totale bevolking is in de jongere
leeftijdscategorieën veel groter dan in de oudere en het zal in de toekomst verder
toenemen.
Als gevolg van de ongelijke spreiding over het land, vormen de jongeren uit de
minderheden in de vier grote steden een veel groter deel van de totale jongeren-
bevolking dan in de rest van het land. In sommige van de vier grote steden zullen
de jongeren uit de mindereheden binnen afzienbare tijd de meerderheid van de
jongerenbevolking vormen.
Van deze jongeren uit de minderheden is een groot deel in Nederland geboren.
Voor degenen die nu van de leeftijd zijn dat zij zich op de arbeidsmarkt aandienen,
geldt dit in veel mindere mate. Een groot deel van hen behoort nog tot de eerste, in
het herkomstland geboren generatie. Dit is mede het gevolg van voortgaande
immigratie wegens relatievorming. Deze immigratie is de laatste jaren verminderd,
maar is nog altijd substantieel.

De rapportage beschrijft de overgang van onderwijs naar werk, vanuit het perspec-
tief van de jongeren. In markttermen is dit de aanbodkant. Als gevolg daarvan blijft
de vraagkant van de arbeidsmarkt grotendeels buiten het gezichtsveld. Toch is ook
deze relevant. Daarom is in paragraaf 1.4 een summiere beschrijving opgenomen
van recente ontwikkelingen in de vraag naar arbeid, speciaal met het oog op de
arbeidskansen van schoolverlaters en jongeren. Het blijkt dat de vraag zich gunsti-
ger ontwikkelt dan tot voor kort kon worden aangenomen. Als gevolg hiervan
neemt de werkloosheid onder schoolverlaters en jongeren af, en een verdere afname
ligt in het verschiet. Wellicht komen er daardoor ook weer kansen voor jongeren
met een lage opleiding. Dit is speciaal voor jongeren uit de minderheden van
belang, omdat velen van hen te maken hebben met een afgebroken schoolopleiding
(zie hoofdstuk 2).

De gegevens waarover in deze studie wordt gerapporteerd, zijn in de meeste geval-
len verkregen door analyse van uiteenlopende databestanden. In paragraaf 1.5 is
enige informatie over de betreffende bestanden opgenomen. Daarbij zijn in alle
gevallen ook de aantallen jongeren vermeld uit de herkomstsgroeperingen die in
deze bestanden worden onderscheiden. De reden hiervan is dat de resultaten van
analyses in deze rapportage doorgaans worden weergegeven in grafieken die geen
ruimte bieden voor het opnemen van de aantallen respondenten waarover de
analyses zijn uitgevoerd.
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Zie Hövels en Bock (1991).1

Kloosterman en Elfring (1991).2

Zie Bovenkerk (1994) en Leuw (1997). Beiden stellen dat relatief grote betrokkenheid van jongeren uit3

de minderheden bij criminaliteit het gevolg is van hun ongunstige sociaal-economische positie en de
beperkte maatschappelijke perspectieven die daaraan zijn verbonden. De specifieke aard van de
criminaliteit in onderscheiden minderheidsgroeperingen verbinden zij met culturele factoren.
Dagevos et al. (1996).4

Zie Veenman (1995).5

De hoofdstukken over opleidingsniveau en arbeidspositie in de Rapportage minderheden 1996 (Tesser6

et al. 1996) geven hiervan een recent overzicht.
In hun advies Beleidsopvolging minderhedendebat komen Van der Zwan en Entzinger tot een7

soortgelijke conclusie. Zie Van der Zwan en Entzinger (1994).
Zie Van Beek (1994), Veenman (1995) en Bovenkerk et al. (1994). Van Beek toont aan dat8

werkgevers bij het aantrekken van personeel een voorkeur hebben voor mannelijke autochtone
werknemers. Veenman laat zien dat er bij personeelsfunctionarissen uitgesproken oordelen bestaan over
de productieve capaciteiten van personen uit onderscheiden herkomstgroeperingen. Bovenkerk et al.
maken aannemelijk dat sollicitanten uit de minderheden minder kans hebben om voor een
sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd dan autochtone sollicitanten. Dit geldt in het bijzonder voor
laagopgeleiden.
Dagevos en Veenman (1996: 40).9

Zie SCP (1997: 46-54).10

Inmiddels is de kennis over de tweede-generatie minderheden verbreed door een bundel studies van11

medewerkers van het Instituut voor Sociologisch en Economisch Onderzoek (ISEO), geredigeerd door
J. Veenman (1996) (zie ook noot 9).
Zie SCP (1994: 21-22).12

De Rapportage minderheden 1995 (Tesser et al. 1995) bevat een uitvoerige beschouwing over de13

geografische spreiding van de minderhedenbevolking.

Noten
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2  OP SCHOOL

2.1 Introductie

In hoofdstuk 1 is de overgang van school naar werk aangeduid als een schakel, of
bij nadere beschouwing als een reeks van schakels in de levensloop van jongeren.
Het verlaten van het onderwijs en de overstap naar de arbeidsmarkt worden
voorafgegaan door de loopbaan in het onderwijs. Onderwijs en scholing hebben tal
van functies en effecten in het leven van jongeren. In verband met het onderwerp
van deze studie is vooral van belang dat leerlingen gedurende de schoolloopbaan
kennis en vaardigheden kunnen verwerven die ze na het verlaten van het onderwijs
als hulpbronnen voor productieve arbeid kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt.1

Van toetreders tot de arbeidsmarkt die door middel van een diploma kunnen laten
zien een bepaald onderwijstraject met succes te hebben doorlopen, mag worden
verwacht dat zij beschikken over de kennis en vaardigheden waar dat traject voor
opleidt. Het onderwijs draagt kennis en vaardigheden in tal van soorten en maten
over. Naar sommige daarvan is veel vraag, naar andere weinig. Kansen op de
arbeidsmarkt zijn dan ook voor een deel afhankelijk van de richting en het niveau
van de opleiding waaraan toetreders tot de arbeidsmarkt hebben deelgenomen.2

Het diploma van een opleiding heeft ook nog andere betekenissen. Het is een
indicatie dat de bezitter ervan beschikt over de eigenschappen die nodig zijn om
zich bepaalde kennis en vaardigheden eigen te maken, om een bepaalde prestatie te
leveren en om zich in te voegen in een bestaande organisatie die eisen stelt ten
aanzien van sociaal gedrag, discipline en omgangsvormen. Ook dat zijn kwaliteiten
die op de markt waar arbeidskracht wordt verhandeld een zekere waarde
vertegenwoordigen.  3

Uit het voorgaande valt af te leiden dat, voor een goed begrip van de overgang van
school naar werk van leerlingen uit de minderheden, kennis van hun voorafgaande
loopbaan in het onderwijs onontbeerlijk is. Schoolloopbanen zijn op verschillende
manieren te beschrijven: in termen van de vorderingen van leerlingen in vakken,
van hun positie in het onderwijs en van de behaalde certificaten. Vorderingen en
prestaties bepalen in belangrijke mate welke mogelijkheden er op keuzemomenten
in de schoolloopbaan voor leerlingen openstaan, maar ook de beleving en de
voorkeuren van leerlingen spelen bij keuzen een rol.
De schoolloopbanen van leerlingen strekken zich uit van hun start in het basis-
onderwijs tot aan het verlaten van de laatstbezochte instelling in het voortgezet
onderwijs, het beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Vorderingen,
prestaties en ervaringen in de schoolloopbaan bouwen op elkaar voort en hebben
dus een cumulatief karakter. Mede daarom is het voor het inzicht in de overgang
van school naar werk niet nodig hier de gehele voorafgaande schoolloopbaan in
beschouwing te nemen. De loopbaan van leerlingen in het basisonderwijs is
weliswaar van doorslaggevend belang voor de keuze van een schooltype in het
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voortgezet onderwijs, maar eenmaal in het voortgezet onderwijs gaat het in de
eerste plaats om de vorderingen, voorkeuren en keuzen die daar hun beslag
krijgen.  Daar komt bij dat de resultaten en prestaties van leerlingen uit de minder-4

heden in het basisonderwijs in voorgaande minderhedenrapportages en in de vele
onderzoeksrapporten over de effecten van het onderwijsvoorrangsbeleid al uitvoerig
zijn beschreven (zie onder meer Tesser et al. 1996; Mulder 1996).

In dit hoofdstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken een beeld gegeven van de
onderwijskwalificaties waarmee jongeren uit de minderheden de arbeidsmarkt
betreden en van de loopbanen in het onderwijs die hieraan vooraf zijn gegaan.
Paragraaf 2.2 beschrijft (om te beginnen) de onderwijsdeelname van jongeren uit de
minderheden. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens het opleidingsniveau geanalyseerd
van die jongeren uit de minderheden die niet meer deelnemen aan volledig
dagonderwijs. De gang door het voortgezet onderwijs die hieraan vooraf is gegaan
vormt het onderwerp van paragraaf 2.4. 
Veel jongeren verlaten het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. In
theorie beperkt zo'n afsluiting zonder diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Voor
de bepaling van de positie van jongeren uit de minderheden bij de overgang van
school naar werk is de afsluiting dus van bijzonder belang. In paragraaf 2.5 worden
de verschillen beschreven die zich hierin voordoen tussen jongeren uit de
minderheden en autochtone jongeren. Tevens doet deze paragraaf een poging de
verschillen te verklaren.
In paragraaf 2.6 wordt de blik gericht op de schoolverlaters van vbo, avo en mbo.
Bij het verlaten van deze schooltypen doet zich een belangrijk keuzemoment in de
loopbanen van de leerlingen voor. De vraag is in hoeverre de keuzen van leerlingen
uit de minderheden op dit punt van de onderwijsloopbaan afwijken van de keuzen
van autochtone leerlingen. Voor de positie op de arbeidsmarkt is niet alleen het
opleidingsniveau van belang, ook de inhoudelijke richting speelt een rol. De
opleidingsrichting waarmee jongeren uit de minderheden de arbeidsmarkt op gaan
vormt het onderwerp van paragraaf 2.7.
Paragraaf 2.8 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting en enkele conclusies.

2.2 Onderwijsdeelname  

De meeste jongeren verlaten ergens tussen hun vijftiende en vijfentwintigste jaar
het volledig dagonderwijs. Degenen die dit op jongere leeftijd doen, hebben over
het algemeen relatief korte onderwijstrajecten gevolgd en een lager kwalificatie-
niveau verworven dan degenen die langer deelnemen aan volledig dagonderwijs.
Gegevens over de onderwijsdeelname naar leeftijd van onderscheiden groeperingen
vormen dus een eerste indicatie van de kwalificaties waarmee zij de arbeidsmarkt
op gaan (figuren 2.1 en 2.2).
De cijfers over de onderwijsdeelname die in de figuren 2.1 en 2.2 zijn weergegeven
komen voor wat betreft de minderheidsgroeperingen uit de SPVA'94, terwijl die
van de autochtone jongeren zijn ontleend aan de EBB'93-'95 (zie hoofdstuk 1,
§ 1.5). Hiervoor is gekozen omdat de autochtone jongeren in de SPVA niet geheel
representatief zijn voor de totale autochtone jongerenbevolking. De onderwijs-
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deelname en het opleidingsniveau van de autochtone jongeren zijn in de SPVA
substantieel lager dan in de totale autochtone-jongerenbevolking.

Figuur 2.1 Onderwijsdeelname, naar leeftijd en herkomstgroepering, Turken, Marokkanen en
autochtonen van 15-29 jaar, 1993-1995 (in procenten)

Bron: minderheden: ISEO (SPVA'94); autochtonen: CBS (EBB'93-'95); SCP-bewerking 

In de bevolking als geheel zit van de 15- en 16-jarigen vrijwel iedereen nog op
school. Daarna beginnen substantiële groepen leerlingen het onderwijs te verlaten.
Van de 20-jarigen neemt zo'n 40% niet meer deel aan het onderwijs. Onder de
25-jarigen bedraagt de onderwijsdeelname nog maar een kleine 10% en van de
29-jarigen hoort nog slechts een zeer gering percentage tot de onderwijsdeel-
nemers.

Figuur 2.2 Onderwijsdeelname, naar leeftijd en herkomstgroepering, Surinamers,
Antillianen/Arubanen en autochtonen van 15-29 jaar, 1993-1995 (in procenten)

Bron: minderheden: ISEO (SPVA'94); autochtonen: CBS (EBB'93-'95); SCP-bewerking
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Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er in samenhang met de
leeftijd aanzienlijke verschillen in onderwijsdeelname. Onder Turkse en
Marokkaanse jongeren van 17-24 jaar is de onderwijsdeelname beduidend geringer
dan onder autochtone jongeren. Bij de 15- en 16-jarigen zijn de verschillen nog
beperkt, maar daarna lopen ze op tot 20-30 procentpunten.
De verschillen in onderwijsdeelname tussen Surinaamse en autochtone jongeren
zijn gering. In de leeftijd van 19-22 jaar is de deelname van de Surinaamse
jongeren zo'n 10 procentpunten lager, maar daarboven nemen Surinamers juist iets
meer deel aan het onderwijs dan autochtone jongeren. De deelname van de
Antilliaanse/Arubaanse jongeren vertoont een grillig patroon. Dat heeft te maken
met de bijzondere positie van deze groepering. Enerzijds komen nogal wat
Antillianen/Arubanen tijdelijk naar Nederland om hier een studie in het hoger
onderwijs te volgen. Anderzijds zijn er veel Antilliaanse/Arubaanse jongeren die
beschikken over zeer weinig hulpbronnen voor schoolsucces en die als gevolg
daarvan het onderwijs vroegtijdig verlaten. De grootste regelmaat vertoont het
deelnamepatroon van de autochtone leerlingen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar neemt
bij elk volgend leeftijdsjaar de deelname met ongeveer 10% af. Dat gaat door tot
23 jaar. Daarna vlakt de afname van de deelname af. De grotere regelmaat in het
onderwijsparticipatiepatroon van de autochtone jongeren is voor een deel ook een
gevolg van het grotere aantal personen waarop hun curve is gebaseerd (zie
hoofdstuk 1, § 1.5). 

In de Rapportage minderheden 1996 (Tesser et al. 1996: 164) zijn gegevens
vermeld waaruit blijkt dat de onderwijsdeelname van jongeren uit de minderheden
in de loop van de tijd aanzienlijk is toegenomen. De verschillen ten opzichte van
autochtone jongeren die zo'n tien jaar geleden nog zeer groot waren, zijn daardoor
verminderd. Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt echter dat er ook nu nog
duidelijke verschillen zijn. Vooral onder Turkse en Marokkaanse jongeren van
17-24 jaar is de onderwijsdeelname nog altijd beduidend lager dan onder
autochtone jongeren.

2.2.1 Geslacht en geboortelandgeneratie

Voor de overgang van school naar werk zijn vooral de leeftijdsklassen van
15-19 jaar en 20-24 jaar relevant. Zij lenen zich voor verdere analyse van de
onderwijsdeelname binnen de herkomstgroeperingen die voor deze studie van
belang zijn. Daarbij is gekeken naar verschillen in samenhang met geslacht en
geboortelandgeneratie. In de twee leeftijdsklassen die zijn onderscheiden, zijn er in
elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen slechts geringe verschillen in
onderwijsdeelname tussen mannen en vrouwen. De geboortelandgeneratie speelt
wel een rol. Voor de beschrijving van de onderwijsdeelname naar geboorteland-
generatie is dit laatste begrip iets ruimer genomen dan gebruikelijk. Gewoonlijk
worden alleen diegenen uit de allochtone bevolking tot de tweede generatie
gerekend die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste een van de ouders in
het buitenland is geboren. Hier wordt als grens voor de tweede generatie aange-
houden dat een persoon ten minste vanaf het zesde levensjaar in Nederland heeft
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gewoond. Veenman (1996a: 179-184) laat zien dat er goede gronden zijn om deze
personen tot de tweede generatie te rekenen. Wanneer de cesuur voor het onder-
scheiden van de eerste en tweede generatie bij het zesde levensjaar wordt getrok-
ken, blijken de samenhangen tussen geboortelandgeneratie en sociale-positie-
kenmerken maximaal te zijn.

Wat betreft de onderwijsdeelname zijn er tussen de eerste en de tweede generatie
vooral bij de Turken en Marokkanen duidelijke verschillen (figuur 2.3). Van de
jongeren uit de tweede-generatie minderheden volgt een beduidend groter deel
onderwijs dan van de jongeren uit de eerste generatie. Alleen bij de 20-24-jarige
Antillianen/Arubanen is er geen verschil tussen de eerste en de tweede generatie.

Bij de 15-19-jarigen ligt de onderwijsdeelname van de tweede generatie op het
niveau van de deelname van autochtone jongeren. Voorzover in deze leeftijds-
groepering de onderwijsdeelname van jongeren uit de minderheden achterblijft bij
die van autochtone jongeren, valt dit dus volledig toe te schrijven aan de geringe
participatie van de eerste generatie. Bij de 20-24-jarigen is onder de Antillianen/
Arubanen de onderwijsdeelname even groot als onder hun autochtone leeftijd-
genoten. In de overige herkomstgroeperingen is de onderwijsparticipatie in deze
leeftijdscategorie, ook bij de tweede generatie, beduidend geringer dan die van de
autochtone jongeren. Hieruit valt af te leiden dat de tweede generatie er nog maar
in beperkte mate in is geslaagd door te dringen in de hogere vormen van onderwijs. 

Figuur 2.3 Onderwijsdeelname, naar geboortelandgeneratie, herkomstgroepering en leeftijd, 1994
(in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking
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2.2.2 Conclusie

Het overgrote deel van de jongeren verlaat tussen de 15 en 24 jaar het onderwijs.
Van de 15-jarigen neemt vrijwel iedereen deel aan onderwijs, van de 25-jarigen
nog maar één op de tien. In de leeftijd van 17-24 jaar is de onderwijsdeelname van
Turkse en Marokkaanse jongeren aanzienlijk geringer dan die van autochtone
jongeren. Surinaamse jongeren nemen in elke leeftijdsgroepering ongeveer
evenveel deel aan onderwijs als autochtone jongeren. Bij Antillianen/Arubanen
gaat een relatief geringe deelname in de jongere leeftijdsgroeperingen samen met
een hoge onderwijsdeelname onder de wat oudere jongeren.
Tussen jongens en meisjes zijn de verschillen in onderwijsdeelname gering. Dit
geldt zowel voor jongeren uit de minderheden als voor autochtone jongeren. De
geboortelandgeneratie speelt wel een rol. Jongeren uit de minderheden die tot de
tweede generatie behoren, nemen in de leeftijd van 15-19 jaar evenveel aan het
onderwijs deel als autochtone jongeren. De geringere onderwijsparticipatie van de
minderheden in deze leeftijdscategorie kan volledig worden toegeschreven aan de
eerste generatie. In de categorie van de 20-24-jarigen blijft de onderwijsdeelname
van jongeren uit de minderheden ook in de tweede generatie nog duidelijk achter.
Een uitzondering hierop vormen de Antillianen en Arubanen.

2.3 Opleidingsniveau bij de overgang van school naar werk

Het is inmiddels een bekend gegeven dat jongeren uit de minderheden een veel
hoger opleidingsniveau hebben dan de oudere generatie (Veenman 1994; Tesser et
al. 1996). Op de arbeidsmarkt concurreren jongeren echter vooral met elkaar en
daarom zijn hier in de eerste plaats de verhoudingen tussen de opleidingsniveaus
van de onderscheiden groeperingen jongeren van belang. De onderwijskwalificaties
waarmee jongeren de arbeidsmarkt betreden, zijn in principe het best te beschrijven
door uit te gaan van een aantal recente jaargangen onderwijsverlaters. Van alle
leerlingen die jaarlijks het volledig dagonderwijs verlaten is bekend welke
opleiding zij het laatst hebben gevolgd en of zij van die opleiding het diploma
hebben behaald. Van de huidige onderwijsverlaters heeft meer dan driekwart een
opleiding op ten minste mbo-niveau gevolgd (CBS 1996c: 54). Iets minder dan
10% van de onderwijsverlaters heeft na het basisonderwijs geen enkel diploma
behaald. 
Het opleidingsniveau waarmee jongeren het onderwijs verlaten heeft de afgelopen
decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Eind jaren zestig verliet bijna een
derde van de jongeren het onderwijs zonder een diploma van een school voor
voortgezet onderwijs te hebben behaald. Niet meer dan een kwart van de onderwijs-
verlaters had een opleiding op ten minste mbo-niveau gevolgd.

Gegevens over het opleidingsniveau van onderwijsverlaters zijn alleen beschikbaar
voor de totale bevolking van de schoolverlaters. Specificatie naar etnische herkomst
is niet mogelijk. Wel kan op basis van de SPVA'94 en de EBB'93-'95 (zie
hoofdstuk 1, § 1.5) een beeld worden gegeven van de het opleidingsniveau van
jongeren uit de minderheden die niet meer deelnemen aan onderwijs. 
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In paragraaf 2.1 is gebleken dat de meeste jongeren het onderwijs in de leeftijds-
periode van 15-24 jaar verlaten. Het grootste deel van hen begeeft zich vervolgens
op de arbeidsmarkt en een dwarsdoorsnede van personen in de leeftijdscategorie
van 15-24 jaar geeft dan ook tot op zekere hoogte een beeld van recente toetreders
tot de arbeidsmarkt (figuur 2.4).

Figuur 2.4 Opleiding, naar herkomstgroepering, 15-24-jarigen die het volledig volledig dagonderwijs
hebben verlaten, 1994 (in procenten)

Bron: minderheden: ISEO (SPVA'94); autochtonen: CBS (EBB'93-'95); SCP-bewerking

Tussen de herkomstgroeperingen die in figuur 2.4 zijn onderscheiden, bestaan aan-
zienlijke verschillen in opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van de Marok-
kaanse en Turkse jongeren is het laagst. Meer dan de helft van hen heeft na het
basisonderwijs geen enkel diploma behaald. Van de gediplomeerde Turkse en
Marokkaanse jongeren heeft het merendeel een diploma op vbo/mavo-niveau.
Minder dan 20% heeft een hoger diploma. Het opleidingsprofiel van de autochtone
jongeren is vrijwel het spiegelbeeld van dat van de Turkse en Marokkaanse 15-24-
jarigen. Meer dan de helft van de autochtone jongeren heeft een diploma hoger dan
vbo/mavo, minder dan 10% heeft in het geheel geen diploma. Bij het beschouwen
van deze gegevens moet worden bedacht dat een diploma op vbo/mavo-niveau al
onvoldoende wordt geacht om met succes te kunnen opereren op de huidige
arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 6, § 6.4). Een afgeronde opleiding op het niveau van
het primaire leerlingwezen geldt als de minimale startkwalificatie voor toetreders
tot de arbeidsmarkt. Het zeer grote aandeel ongediplomeerden geeft de Turkse en
Marokkaanse jongeren een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 1
(§ 1.4) is weliswaar gebleken dat de vraag naar arbeid op dit kwalificatieniveau de
afgelopen jaren niet is verminderd, maar de banen waar het om gaat worden voor
het grootste deel bezet door personen met een hoger opleidingsniveau.
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Het opleidingsprofiel van de Surinaamse 15-24-jarigen is aanzienlijk hoger dan dat
van de Turkse en Marokkaanse jongeren. Dat komt vooral doordat het aandeel
ongediplomeerden bij hen veel geringer is. Ten opzichte van de autochtone 15-24-
jarigen hebben de Surinaamse jongeren echter nog een aanzienlijke achterstand.
Het aandeel met een afsluiting op mbo-niveau of hoger is bij de Surinaamse
jongeren veel kleiner dan bij de autochtone 15-24-jarigen.
Van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren die niet meer deelnemen aan onderwijs
heeft één op de drie geen diploma van een school voor voortgezet onderwijs.
Tegelijkertijd is het aandeel hbo/wo-gediplomeerden bij hen groter dan bij de
overige minderheidsgroeperingen. Een dergelijk tweetoppig patroon deed zich ook
voor bij de deelname aan onderwijs van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Dit
beeld is kenmerkend voor de maatschappelijke positie van de Antillianen/Arubanen
in het algemeen. Enerzijds zijn er onder hen, meer dan in de andere minderheids-
groeperingen, velen die maatschappelijk succesvol zijn. Anderzijds is ook het
aantal Antillianen/Arubanen met weinig of geen hulpbronnen voor succes, en dus
met geringe maatschappelijke kansen, betrekkelijk groot.

2.3.1 Verschillen in samenhang met leeftijd

Binnen een dwarsdoorsnede uit de leeftijdscategorie 15-24-jarigen hebben de
ouderen langer aan onderwijs kunnen deelnemen dan de jongeren. Het is dan ook te
verwachten dat de verschillen in opleidingsniveau tussen de onderscheiden
herkomstgroeperingen in de leeftijdsklasse 15-19 jaar kleiner zullen zijn dan in de
leeftijdsklasse 20-24 jaar. Daarbij is vooral het aandeel van de ongediplomeerden
relevant (figuur 2.5). 

Figuur 2.5 Ongediplomeerden, naar herkomstgroepering en leeftijd, 15-24-jarigen, 1994 (in
procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking
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Uit figuur 2.5 valt af te leiden dat het verschil in het aandeel ongediplomeerden
tussen 15-19-jarigen en 20-24-jarigen bij Turkse en Marokkaanse jongeren veel
kleiner is dan bij Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtone jongeren. Bij
de laatste drie groeperingen is het aandeel ongediplomeerden bij de 20-24-jarigen
veel geringer dan bij de 15-19-jarigen, terwijl er bij de Turkse en Marokkaanse
jongeren tussen de twee leeftijdscategorieën nauwelijks verschil is.
De verhoudingen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen in de verschil-
lende leeftijdsklassen zouden tot gevolg kunnen hebben dat de concurrentiepositie
op de arbeidsmarkt van de Turkse en Marokkaanse jongeren in de jongste leeftijds-
klasse iets minder ongunstig is dan in de klasse 20-24-jaar. In de jongste leeftijds-
klasse is immers het aantal autochtone concurrenten dat zich met een diploma op
de arbeidsmarkt begeeft iets kleiner dan in de leeftijdsklasse 20-24-jaar. Men kan
het ook anders zeggen: in de jongere leeftijdsklasse is er ook een substantiële groep
ongediplomeerde autochtone toetreders tot de arbeidsmarkt.

2.3.2 Sekse

In een nog niet zo ver verleden waren mannelijke toetreders tot de arbeidsmarkt
veel beter opgeleid dan vrouwelijke. Naar bekend mag worden verondersteld, is de
onderwijsachterstand van (autochtone) vrouwen in de afgelopen dertig jaar vrijwel
verdwenen.  Vrouwen sluiten nu hun onderwijsloopbaan af op een hoger niveau5

dan mannen.  Wel zijn er nog duidelijke richtingverschillen.  De inhaalmanoeuvre6 7

van de vrouwen wordt veelal in verband gebracht met hun maatschappelijke
emancipatie, die in tweede helft van de jaren zestig nieuwe impulsen heeft
gekregen. Voorts kan worden aangenomen dat ook de afschaffing van de sekse-
segregatie in het onderwijs en de introductie van objectieve methoden voor het
vaststellen van schoolprestaties (de CITO-toets) een rol hebben gespeeld. 
In sommige minderheidsgroeperingen staat de emancipatie van vrouwen nog in de
kinderschoenen.  Dit geldt in het bijzonder voor Turken en Marokkanen die8

afkomstig zijn uit de rurale gebieden van hun herkomstlanden. Verwacht kan
worden dat de achtergestelde positie van vrouwen in deze culturen een negatieve
invloed heeft op hun schoolloopbanen en dat als gevolg daarvan hun opleidings-
niveau lager is dan dat van de mannen. Wanneer naar de totale Turkse en
Marokkaanse bevolking wordt gekeken, blijkt dit inderdaad het geval. Vooral het
aandeel vrouwen dat geen enkele vorm van onderwijs heeft afgerond is beduidend
groter dan het aandeel mannen (Tesser et al. 1996: 155). Maar hoe staan de
jongeren er wat dit betreft voor?
Bij de Turken en Marokkanen die in 1994 niet meer deelnamen aan volledig
dagonderwijs zijn er ook onder de jongeren nog duidelijke verschillen in
opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen (figuur 2.6). Van de vrouwelijke
15-24-jarigen heeft een groter deel geen diploma van een school voor voortgezet
onderwijs behaald dan van de jonge mannen. Opmerkelijk is echter dat het aandeel
opgeleiden op tertiair niveau bij Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen hoger is
dan bij de mannen. Ook wat betreft het aandeel met een opleiding op het niveau
mbo/havo/vwo doen de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen niet of nauwelijks
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Figuur 2.6 Opleiding, naar geslacht en herkomstgroepering, 15-24-jarigen die het volledig
dagonderwijs hebben verlaten, 1994 (in procenten)

Bron: minderheden: ISEO (SPVA'94); autochtonen: CBS (EBB'93-'95); SCP-bewerking

Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren zijn er eveneens opleidings-
verschillen in samenhang met het geslacht, maar bij hen zijn het de vrouwen die de
hogere opleidingsniveaus hebben gerealiseerd. Dit komt vooral tot uiting in een
beduidend hoger aandeel gediplomeerden op mbo/havo/vwo-niveau. Soortgelijke
verhoudingen doen zich voor bij de autochtone jongeren, zij het op een hoger
gemiddeld opleidingsniveau.

2.3.3 Geboortelandgeneratie

Jongeren uit de minderheden die niet vanaf het begin van hun schoolloopbaan
hebben deelgenomen aan het Nederlandse onderwijs, hebben in veel gevallen te
maken gehad met aanpassingsmoeilijkheden. Een aanzienlijk deel van hen zal ten
minste een tijd lang het onderwijs hebben gevolgd zonder de Nederlandse taal goed
te beheersen. Gebleken is dat de zogeheten zij-instromers in het basisonderwijs
beduidend meer moeite hebben met de kernvakken van het basisschoolcurriculum
dan leerlingen die deel uitmaken van de tweede generatie (Mulder 1996: 132). Als
gevolg van hun slechtere prestaties gaan zij-instromers naar lagere schooltypen in
het voortgezet onderwijs en verwacht kan worden dat het opleidingsniveau dat zij
uiteindelijk realiseren lager zal zijn dan het opleidingsniveau van de tweede
generatie.

Figuur 2.7 brengt de verschillen in gerealiseerd opleidingsniveau tussen de eerste
en de tweede generatie in beeld. Ter vergelijking is in de figuur ook nog een keer
het opleidingsniveau van de autochtone jongeren afgebeeld. Hier is onmiddellijk te
zien dat de verschillen aanzienlijk zijn. De 15-24-jarigen die tot de tweede
generatie behoren, zijn over het algemeen veel beter opgeleid dan de jongeren van
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de eerste generatie. In sommige groeperingen zijn de verschillen erg groot. Dit
geldt in de eerste plaats voor de Turkse jongeren. Het aandeel van hen dat na het
basisonderwijs geen enkel diploma heeft behaald, is in de eerste generatie bijna drie
keer zo groot als in de tweede generatie. Toch is ook het opleidingsprofiel van de
tweede generatie Turkse jongeren nog ongunstiger dan het opleidingsprofiel van de
autochtone jongeren. Dit komt vooral tot uitdrukking in het veel geringere aandeel
met een opleiding boven het niveau vbo/mavo.
Bij de Marokkaanse jongeren is de tweede generatie eveneens beter opgeleid, maar
bij hen is toch ook het aandeel dat zonder diploma het volledig dagonderwijs heeft
verlaten erg groot. Het is ongeveer twee keer zo groot als bij de Turkse jongeren.
Bijna de helft van de Marokkaanse jongeren heeft het onderwijs verlaten zonder
een diploma te hebben behaald.

Figuur 2.7 Opleiding, naar geboortelandgeneratie en herkomstgroepering, 15-24-jarigen, die het
volledig dagonderwijs hebben verlaten, 1994 (in procenten)

Bron: minderheden: ISEO (SPVA'94); autochtonen: CBS (EBB'93-'95); SCP-bewerking

Zoals kon worden verwacht, zijn de verschillen tussen de eerste en tweede generatie
bij Surinaamse jongeren minder groot dan bij de Turkse en Marokkaanse
15-24-jarigen. Toch is ook de tweede-generatie Surinaamse jongeren nog duidelijk
minder hoogopgeleid dan de autochtone jongeren. Het aandeel ongediplomeerden is
bij de Surinaamse jongeren groter en de aandelen jongeren met een opleiding op
mbo-niveau of hoger zijn bij hen kleiner.
Bij de Antillianen is het beeld weer complex. Het aandeel ongediplomeerden is
zowel in de eerste als in de tweede generatie groot. Daar staat tegenover dat ook
een relatief groot deel van de Antilliaanse jongeren in beide geboortelandgeneraties
een hoog opleidingsniveau heeft bereikt.
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2.3.4 Conclusie

Jongeren uit de minderheden die niet meer deelnemen aan het onderwijs en die in
principe beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, zijn nog aanzienlijk lager opgeleid
dan autochtone jongeren. De verschillen tussen de vier grootste minderheids-
groeperingen zijn echter beduidend. De Marokkaanse jongeren hebben de slechtste
uitgangspositie. Van hen heeft tweederde geen enkel diploma behaald. De Turkse
jongeren staan er iets beter voor, maar toch kan ook van hen meer dan de helft geen
diploma tonen. Het opleidingsniveau van Surinaamse jongeren is veel hoger, maar
ook zij blijven nog duidelijk achter bij autochtone jongeren. Net als bij de
onderwijsdeelname weerspiegelt het profiel van de Antilliaanse/Arubaanse
jongeren de maatschappelijk positie van de bevolkingsgroep als geheel: een relatief
groot aandeel ongediplomeerden gaat samen met een groot deel hoogopgeleiden.

Binnen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er onder de jongeren
substantiële opleidingverschillen in samenhang met leeftijd, geslacht en geboorte-
landgeneratie. In de meeste herkomstgroeperingen is het aandeel ongediplomeer-
den onder het jongere deel van de 15-24-jarigen groter dan onder het oudere deel.
Bij Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de verschillen in samenhang met leeftijd
echter gering. Het gevolg daarvan is dat in de leeftijdscategorie 15-19-jarigen de
verschillen in de aandelen jongeren zonder diploma tussen Turken en Marokkanen
enerzijds en autochtonen anderzijds minder groot zijn dan in de leeftijdscategorie
20-24-jarigen. Het is mogelijk dat de concurrentiepositie van de 15-19-jarige
Turkse en Marokkaanse jongeren op de arbeidsmarkt daardoor iets minder
ongunstig is dan die van de 19-24-jarigen.
Gegeven de positie van vrouwen in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap werd
verwacht dat de jonge vrouwen uit deze herkomstgroepering een lager opleidings-
niveau zouden hebben dan de jonge mannen. Dit blijkt ook inderdaad het geval. De
verschillen zijn echter beperkt en wat betreft de aandelen zeer hoogopgeleiden
staan de jonge vrouwen er beter voor. Bij de Surinaamse en in iets mindere mate
ook bij de Antilliaanse/Arubaanse jongeren is het patroon van de geslachts-
verschillen het omgekeerde van dat van de Turkse en Marokkaanse jongeren. Bij
hen zijn de jonge vrouwen beter opgeleid dan de mannen. Dit geldt overigens ook
voor de autochtone jongeren.
Ook de verschillen in opleidingsniveau tussen de geboortelandgeneraties vertonen
het verwachte patroon: de tweede generatie is beduidend beter opgeleid dan de
eerste. Toch hebben ook de jongeren van de tweede-generatie minderheden nog een
aanzienlijk lager opleidingsniveau dan hun autochtone leeftijdgenoten. Voor
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren van de tweede generatie geldt dit
overigens in veel mindere mate dan voor Turkse en Marokkaanse jongeren van de
tweede generatie. Onder de Marokkaanse jongeren is ook in de tweede generatie
het aandeel ongediplomeerden veel te hoog.
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2.4 Voorafgaande loopbanen in het voortgezet onderwijs

Met de dwarsdoorsnedegegevens van de 15-24-jarigen, die in de voorgaande
paragraaf zijn besproken, is alleen bij benadering een beeld te geven van de
kwalificaties waarmee jongeren uit de minderheden het onderwijs hebben verlaten.
Dat komt doordat er binnen deze leeftijdscategorie aanzienlijke verschillen kunnen
zijn in de periode waarin men aan het onderwijs heeft deelgenomen. Een 24-jarige
Turkse leerling kan in 1985 het onderwijs hebben verlaten, terwijl dit bij een
16-jarige in 1994 kan zijn gebeurd. De 24-jarige is dan rond 1980 begonnen met
voortgezet onderwijs, terwijl de start in het voortgezet onderwijs voor de 16-jarige
zo'n tien jaar later ligt. Als in de periode 1985-1994 bepaalde herkomstgroeperin-
gen een deel van hun achterstand hebben ingehaald, dan komt dit in de dwarsdoor-
snedegegevens maar in beperkte mate tot uitdrukking. Hier gaat de belangstelling
in de eerste plaats uit naar het kwalificatieniveau waarmee jongeren uit de minder-
heden rond de helft van de jaren negentig de arbeidsmarkt zijn opgegaan. Zij zijn
eind jaren tachtig begonnen met voortgezet onderwijs en hun kwalificatieontwik-
keling is goed te bestuderen aan de hand van de gegevens uit VOCL-cohortonder-
zoek van het CBS. Dit onderzoek volgt de schoolloopbanen en de beginnende
beroepsloopbanen van leerlingen die in 1989 in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs zaten. De gegevens over deze leerlingen zijn verwerkt tot en met het
schooljaar 1995/'96. Sinds hun start in het voortgezet onderwijs zijn dan zes jaar
verlopen. De snelste leerlingen uit het cohort konden in dat schooljaar het eerste
leerjaar van het wetenschappelijk onderwijs, het tweede leerjaar van het hbo of het
derde leerjaar van een lange mbo-opleiding hebben bereikt. Het VOCL-bestand is
in het kader van de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid eerder
geanalyseerd door Driessen en Van der Werf (1992 en 1994).
In deze paragraaf worden de VOCL-gegevens gebruikt om de verworven kwalifi-
caties te analyseren van de cohortdeelnemers uit de minderheden die voor het
zevende jaar na de start van het cohort het onderwijs hebben verlaten. Meer
informatie over het VOCL-bestand en over de aantallen leerlingen in de herkomst-
groeperingen die hier worden onderscheiden is te vinden in hoofdstuk 1,
paragraaf 1.5.

2.4.1 Startpositie

Voor een goed begrip van de verschillen in kwalificatieniveau bij het verlaten van
het onderwijs is het zinvol om uit te gaan van de positie van de verschillende
leerlinggroeperingen bij hun start in het voortgezet onderwijs (figuur 2.8).
Het is een bekend gegeven dat de prestaties van leerlingen uit de minderheden aan
het einde van het basisonderwijs lager zijn dan die van autochtone leerlingen
(Mulder 1996). Als gevolg daarvan komen de hogere schooltypen in het voortgezet
onderwijs voor hen minder in aanmerking. Uit figuur 2.8 blijkt dat dit in 1989 voor
Turkse en Marokkaanse leerlingen in sterkere mate gold dan voor Antilliaanse/
Arubaanse en Surinaamse leerlingen. Turkse en vooral Marokkaanse leerlingen
onderscheidden zich voorts door hun hoge aandeel lbo- en ibo-keuzen. Het deel van
de Marokkaanse leerlingen dat naar het ibo ging, was bijna vier keer zo groot als
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het ibo-percentage van de autochtone leerlingen. 
De verschillende brugklasvormen maken het mogelijk de definitieve keuze voor een
schooltype nog enige tijd uit te stellen. Leerlingen uit de minderheden maken
hiervan op uitgebreide schaal gebruik. Opvallend is vooral het hoge aandeel
Surinaamse leerlingen in de brugklassen voor mavo/havo/vwo. Het aandeel Turkse
leerlingen in dit type brugklassen was in 1989 even hoog als het aandeel
autochtone leerlingen.

In figuur 2.8 is geen onderscheid naar geslacht gemaakt, maar de keuzen van
jongens en meisjes ontlopen elkaar wat betreft het niveau niet veel. Autochtone
meisjes kiezen iets hoger dan autochtone jongens. Bij Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse leerlingen is dit in nog iets sterkere mate het geval. Bij Turkse en
Marokkaanse leerlingen zijn de verschillen tussen jongens en meisjes gering.
In de VOCL-analyses die ten behoeve van dit hoofdstuk zijn uitgevoerd, worden
leerlingen uit de minderheden die in Nederland zijn geboren of die voor hun zesde
jaar hiernaartoe zijn gekomen tot de tweede-generatie minderheden gerekend. Aan
het einde van het basisonderwijs zijn hun prestaties over het algemeen beter dan die
van de leerlingen die na hun zesde jaar zijn gemigreerd en die tot de eerste
generatie worden gerekend (Mulder 1996:133). Het valt dan ook te verwachten dat
de tweede generatie doorstroomt naar hogere typen van het voortgezet onderwijs
dan de eerste generatie. In het VOCL-cohort is dit vooral bij de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse leerlingen het geval. Degenen onder hen die tot de tweede
generatie behoren kiezen meer dan de eerste generatie voor brugklassen die
toegang geven tot het havo. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn de
verschillen tussen de eerste en tweede generatie gering. 

Figuur 2.8 Eerste schooltype in het voortgezet onderwijs, naar herkomstgroepering, leerlingen die in
1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, 1989 (in procenten)

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo + brugklas lbo/mavo/havo/vwo 
havo -/+- = brugklas mavo/havo/vwo; havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking
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2.4.2 Prestatieverschillen

Gebleken is dat leerlingen uit de minderheden die aan het einde van het basis-
onderwijs tot de slechtere presteerders behoren, geneigd zijn een wat hoger
schooltype te kiezen dan men op grond van hun prestaties zou verwachten. Dat
komt onder meer door de relatief hoge adviezen die zij van het hoofd van de
basisschool krijgen (Bosma en Cremers 1996). Als gevolg hiervan zullen leerlingen
uit de minderheden bij hun start in vooral de lagere schooltypen van het voortgezet
onderwijs prestatieachterstand hebben ten opzichte van de autochtone leerlingen. In
figuur 2.9 is te zien dat dit inderdaad het geval is.
In elk van de afgebeelde schooltypen, behalve havo en vwo, zijn de taal- en
rekenscores van de leerlingen uit de minderheden beduidend lager dan die van de
autochtone leerlingen.
De regelmaat in de patronen van de gemiddelden kan opmerkelijk worden
genoemd. De scores van Turkse en Marokkaanse leerlingen in mavo-/+ en havo-/+
(zie onderschrift bij figuur 2.8) zijn vrijwel gelijk aan die van de autochtone
leerlingen in het naast-lagere schooltype. De prestaties van de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse leerlingen zijn wel iets beter dan die van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen, maar ook hun scores zijn substantieel lager dan die van de
autochtone leerlingen in hetzelfde aanvangstype. 

Figuur 2.9 Taal- en rekenscores bij aanvang van het voortgezet onderwijs, naar herkomst en
schooltype, 1989 (gemiddeld aantal goed gemaakte toetsopgaven)

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo + brugklas lbo/mavo/havo/vwo
havo -/+ = brugklas mavo/havo/vwo
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking
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Leerlingen uit de minderheden hebben vooral met taaltoetsen meer moeite dan
autochtone leerlingen. Men zou dan ook verwachten dat het patroon van de
prestatieverschillen dat zich in figuur 2.9 aftekent, beperkt blijft tot de taalscores.
Dit blijkt echter niet het geval. Ook in rekenen zijn de prestaties van de leerlingen
uit de minderheden op een bepaald aanvangstype in het voortgezet onderwijs
vergelijkbaar met die van autochtone leerlingen in het naast-lagere schooltype.

2.4.3 Positie in het vierde jaar

Hoe is het de leerlingen uit het VOCL in de eerste jaren van het voortgezet
onderwijs vergaan? Het begin van het vierde jaar, het schooljaar 1992-1993 is een
mooi moment om de stand van zaken opnieuw op te nemen. De lbo- en mavo-
leerlingen die zonder vertraging zijn doorgestroomd, zitten dan in hun examenjaar,
en voor de leerlingen in de hoger schooltypen is de keuze voor havo of vwo tegen
die tijd meestal wel gemaakt.

De verdeling van de Antilliaanse/Arubaanse leerlingen over de onderscheiden
schooltypen komt bij het begin van het vierde jaar sterk overeen met de verdeling
van de autochtone leerlingen (figuur 2.10). Het belangrijkste verschil is het veel
hogere aandeel Antilliaanse/Arubaanse leerlingen dat het onderwijs heeft verlaten. 

Figuur 2.10 Positie in het vierde jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar
herkomstgroepering, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten,
1992 (in procenten) 

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo + brugklas lbo/mavo/havo/vwo
havo -/+ = brugklas mavo/havo/vwo
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking
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De positie van de Surinaamse leerlingen lijkt sinds de start enigszins achteruit te
zijn gegaan. Aanvankelijk namen zij meer dan de autochtone leerlingen deel aan
brugklassen die toegang geven tot het havo. Bij het begin van het vierde jaar is het
aandeel van hen dat deelneemt aan het havo echter kleiner dan dat van de
autochtone leerlingen, terwijl een iets groter deel het lbo volgt.
De positie van de Turkse leerlingen is vrijwel gelijk aan die van de Marokkaanse.
In vergelijking met de overige groeperingen zijn zij oververtegenwoordigd in
lbo/ibo en ondervertegenwoordigd in de schooltypen daarboven. Het sterkst is hun
ondervertegenwoordiging in het vwo. Hun aandeel in dit schooltype is ongeveer
eenderde van het aandeel van de autochtone leerlingen. Toch is de deelname van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen aan de hogere schooltypen substantieel te
noemen. Ruim 10% van hen zit bij het begin van het vierde jaar op vwo of havo.

2.4.4 Uitstromers

In het VOCL-onderzoek worden leerlingen die van school wisselen verder gevolgd
op de nieuwe school. De leerlingen die na vertrek niet zijn aangemeld op een
andere school zijn in de voorgaande analyse beschouwd als onderwijsverlaters.
Gebleken is dat bij het begin van het vierde jaar al een aanzienlijk deel van de
leerlingen uit de minderheden tot deze categorie moet worden gerekend. Het
aandeel onderwijsverlaters ligt in elk van de onderscheiden minderheidsgroepe-
ringen rond de 15%. Dat is ruim vier keer zo veel als bij de autochtone leerlingen.
Of alle leerlingen die tot de onderwijsverlaters worden gerekend ook daadwerkelijk
niet meer deelnemen aan onderwijs is niet geheel zeker. In het VOCL-onderzoek is
veel moeite gedaan om te achterhalen wat de leerlingen die niet meer op een
nieuwe school zijn aangemeld, zijn gaan doen. Dit is echter niet in alle gevallen
gelukt. Een zeer klein deel van de leerlingen weigerde mee te werken, een groter
deel kon niet worden bereikt. Vooral deze laatste categorie kan tot vertekening van
de resultaten leiden. Het aandeel onbereikbaren is namelijk bij de leerlingen uit de
minderheden veel groter dan bij de autochtone leerlingen.
In hoofdstuk 5 blijkt dat nogal wat leerlingen uit de minderheden tijdens de
schoolloopbaan tijdelijk terugkeren naar het herkomstland om daar enige jaren aan
het onderwijs deel te nemen. Het is denkbaar dat dit voor een deel van de
onbereikbare VOCL-leerlingen uit de minderheden ook geldt. Van een klein deel
van de leerlingen die hier tot het begin van het vierde jaar tot de onderwijsverlaters
worden gerekend, kon overigens daadwerkelijk worden vastgesteld dat zij naar het
buitenland zijn vertrokken. De aandelen variëren van 6% van de autochtone
onderwijsverlaters tot 17% van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse.

Wanneer de weigeraars en de onbereikbaren bij de berekening van de onderwijs-
verlaters buiten beschouwing worden gelaten, vermindert het aandeel onderwijs-
verlaters dus vooral bij de leerlingen uit de minderheden. Figuur 2.11 toont de
verschillen. De effecten zijn bij de ene herkomstgroepering sterker dan bij de
andere.
Het uitsluiten van de weigeraars en onbereikbaren leidt weliswaar tot lagere
schattingen van de aandelen onderwijsverlaters in de onderscheiden herkomst-
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groeperingen, maar de onderlinge verhoudingen veranderen slechts in beperkte
mate. Ook zonder de onbereikbaren en de weigeraars is het aandeel onderwijsverla-
ters bij het begin van het vierde jaar onder de minderheden drie tot ruim vier keer
groter dan onder de autochtone leerlingen. Er zijn geen redenen om aan te nemen
dat degenen die om onbekende redenen of ten gevolge van weigering het cohort
hebben verlaten, nog deelnemen aan volledig dagonderwijs in Nederland. Daarom
worden zij in het vervolg van dit hoofdstuk beschouwd als onderwijsverlaters.

Figuur 2.11 Onderwijsverlaters in het vierde jaar na de vo-start, naar reden en herkomst, leerlingen
die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, 1992 (in procenten)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

2.4.5 Positie in het vierde jaar naar starttype

Voor een nadere beschouwing van de positie van leerlingen uit de minderheden in
het vierde jaar na hun start in het voortgezet onderwijs, worden op basis van het
aanvangstype twee hoofdcategorieën onderscheiden. De eerste bestaat uit leerlingen
bij wie in het aanvangstype het accent ligt op lbo en mavo. Dit zijn in de eerste
plaats de categorale lbo- en mavo-scholen. Verder worden ook alle brugcombinaties
met lbo tot deze categorie gerekend. De tweede categorie bestaat uit scholen waarin
het accent ligt op havo en vwo. Tot deze categorie worden ook de brugcombinaties
havo/vwo met mavo gerekend.

De positie in het vierde jaar van de leerlingen uit de lbo/mavo-categorie is afge-
beeld in figuur 2.12. In de schooltypen die tot deze categorie horen, lopen Turkse
en Marokkaanse leerlingen het meeste risico het onderwijs zeer vroegtijdig te
verlaten. Van hen neemt bij het begin van het vierde jaar na de start in het
voortgezet onderwijs ongeveer een vijfde al niet meer deel aan het Nederlandse
onderwijs. Ook onder Surinaamse leerlingen die starten in een lbo/mavo-combina-
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tie komt het zeer vroegtijdig verlaten van het onderwijs relatief veel voor.
Vrijwel alle leerlingen die hun loopbaan in het voortgezet onderwijs starten in een
categorale school voor ibo of lbo en die het onderwijs tussentijds niet verlaten,
zitten bij het begin van het vierde jaar nog in het lbo. Tussentijds overstappen naar
een hoger schooltype komt bij hen vrijwel niet voor. Voorzover het wel voorkomt,
is dit opmerkelijk genoeg het meest het geval bij de Marokkaanse leerlingen. 

Figuur 2.12 Onderwijspositie in het vierde jaar na de vo-start in lbo/mavo-schooltypen, naar
herkomst en starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
zaten, 1992 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Leerlingen die starten in een lbo/mavo-combinatie stromen óf door naar het lbo, óf
naar het mavo. De doorstroming naar het lbo is in de meeste groeperingen
omvangrijker dan een vervolg in het mavo. Het meest uitgesproken is dit het geval
bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen. Van hen zit drie jaar na de
start meer dan tweederde in het lbo. Starters in mavo en lbo/havo/mavo-
combinaties gaan meestal verder in het mavo. Een klein deel komt op het lbo
terecht. Dat overkomt de Turkse leerlingen nog het meest. Tussentijdse
doorstroming naar een hoger schooltype is ook vanuit start in mavo of een
lbo/mavo/havo/(vwo)-combinatie betrekkelijk zeldzaam, maar komt weer het meest
voor bij de Marokkaanse leerlingen.

Een start van de loopbaan binnen het voortgezet onderwijs in een mavo/havo/vwo-
combinatie leidt tot de grootste variatie in de vervolgloopbanen (figuur 2.13). Bij de
autochtone leerlingen heeft een vervolg in het mavo de overhand, maar het aandeel
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leerlingen dat op het havo terechtkomt is ook aanzienlijk. De doorstroming naar
het vwo is nog substantieel en een klein deel van de leerlingen zit na drie jaar op
het lbo. Van de minderheidsgroeperingen met mavo/havo/vwo als start lijkt het
doorstromingsprofiel van de Turkse leerlingen nog het meest op dat van de
autochtone leerlingen. Het belangrijkste verschil zit in het hogere aandeel zeer
vroegtijdige onderwijsverlaters. De Marokkaanse leerlingen onderscheiden zich
weer door een relatief grote doorstroming naar de hoogste schooltypen. Surinaamse
en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen lijken het er in de mavo/havo/vwo-combinatie
het slechtst van af te brengen. Een groot deel van hen verlaat het onderwijs
vroegtijdig en het aandeel dat 'afzakt' naar het lbo is bij hen het hoogst. 
Tegenover de heterogeniteit in vervolgloopbanen onder de starters in de
mavo/havo/vwo-combinaties staat de homogeniteit van de havo/vwo-starters. Het
overgrote deel van hen zit in het begin van het vierde jaar nog in havo of vwo. Het
relatief grote aandeel vwo'ers onder de Marokkaanse havo/vwo-starters zegt in dit
geval niet zo veel, omdat het bij hen om zeer kleine aantallen gaat

Figuur 2.13 Onderwijspositie in het vierde jaar na de vo-start in havo/vwo-schooltypen, naar
herkomst en starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs

zaten (in procenten)
aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)
havo -/+ = brugklas mavo/havo/vwo 
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo.

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

2.4.6 Tussentijdse conclusie

Al met al moet worden geconcludeerd dat de positie van leerlingen uit de minder-
heden die in het vierde jaar na hun start in het voortgezet onderwijs nog deelnemen
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aan het onderwijs, op een aantal punten verschilt van die van de autochtone 
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leerlingen. Surinaamse leerlingen kiezen bij de start in groten getale voor brugklas-
combinaties die nog veel mogelijkheden openlaten, maar het vergaat hun daar
relatief slecht. De doorstroming naar hogere schooltypen is beperkt en velen komen
uit op het lbo.
Turkse en Marokkaanse leerlingen starten in vergelijking met autochtone leer-
lingen vaak in ibo of lbo. Daarbij wijkt de doorstroming van de Turkse leerlingen
in de meeste starttypen niet veel af van die van de autochtone leerlingen. De
Marokkaanse leerlingen doen het echter in bepaalde opzichten verrassend goed.
Voorzover er vanuit lagere schooltypen doorstroming is naar hogere typen, komt
dit bij Marokkaanse leerlingen relatief vaak voor. Hierbij moet overigens niet uit
het oog worden verloren dat in elk van de starttypen, behalve in het havo/vwo, een
niet gering deel van de starters uit de minderheden het onderwijs vóór het begin
van het vierde jaar heeft verlaten. Dit komt bij leerlingen die tot de eerste generatie
horen overigens meer voor dan bij leerlingen van de tweede generatie.

2.4.7 Positie in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs

In het vierde jaar na de start van de loopbaan in het voortgezet onderwijs neemt het
overgrote deel van de leerlingen nog deel aan het onderwijs. Drie jaar later, bij het
begin van het schooljaar 1995/'96, is de situatie drastisch veranderd. Sinds de start
van het cohort zijn dan zes jaar verlopen. De snelste leerlingen zitten inmiddels in
het derde leerjaar mbo, het tweede leerjaar hbo of in het eerste studiejaar aan de
universiteit. Een groot deel van de leerlingen heeft het onderwijs verlaten.
Over alle leerlingen gerekend heeft bij het begin van het zevende jaar meer dan
40% het onderwijs verlaten. De percentages onderwijsverlaters zijn bij de minder-
heidsgroeperingen echter veel hoger dan bij de autochtone leerlingen (figuur 2.14).
Van de leerlingen uit de minderheden is bij het begin van het zevende jaar meer
dan 60% met het onderwijs gestopt. Het percentage onderwijsverlaters is onder de
jongeren uit de eerste-generatie minderheden zo'n 10  procentpunten hoger dan
onder de tweede generatie.
De verhouding tussen vertrek en deelname van de leerlingen uit de minderheden
ten opzichte van de autochtone leerlingen is na zes jaar overigens gunstiger dan na
bij het begin van het vierde jaar. De kansverhouding voor het verlaten van het
onderwijs (odds ratio) van leerlingen uit de minderheden ten opzichte van autoch-
tone leerlingen was in 1992 ongeveer 4,6 en in 1995 rond 2,2. Het percentage-
verschil van het aandeel vertrokkenen uit het onderwijs was in 1995 dan ook niet
veel groter dan in 1992. Dit wijst erop dat het grotere vroegtijdig vertrek uit het
onderwijs door leerlingen uit de minderheden vooral plaatsvindt in de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs.

Van de leerlingen die na zes jaar nog deelnemen aan het onderwijs volgt bijna
tweederde een mbo-opleiding. Iets minder dan een kwart zit in het hbo of
wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen uit de minderheden die in het zevende jaar
na hun start in het voortgezet onderwijs nog deelnemen aan het onderwijs zitten
meer dan autochtone leerlingen in het mbo en beduidend minder in het hbo of
wetenschappelijk onderwijs.
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Figuur 2.14 Positie in het zevende jaar na de vo-start, naar herkomst, leerlingen die in 1989 in het
eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, 1995 (in procenten)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

2.4.8 Positie in het zevende jaar, naar starttype

Om een preciezer beeld te krijgen van de ontwikkeling van de loopbanen van de
verschillende categorieën leerlingen is ook hun positie bij het begin van het
zevende jaar afgezet tegen het starttype. Er zijn weer twee soorten starttypen
onderscheiden: starttypen met het accent op lbo en mavo en starttypen met havo of
vwo. 
Leerlingen die hun loopbaan in het voortgezet onderwijs zijn begonnen in lbo,
mavo of in combinatieklassen met lbo en mavo, zitten zes jaar later ofwel op het
mbo of ze zijn uit het onderwijs gestapt (figuur 2.15). Doorstroming naar hogere
onderwijsvormen komt in de lagere categorie starttypen vrijwel alleen voor vanuit
brede brugklascombinaties waarvan ten minste ook een havo-afdeling deel
uitmaakt. Van de leerlingen die zijn begonnen in ibo/lbo neemt na zes jaar
ongeveer driekwart niet meer deel aan het volledig dagonderwijs. De overigen
volgen een mbo-opleiding. Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er
wel verschillen in de mate van deelname aan het mbo, maar deze zijn niet erg
groot. De Turkse ibo/lbo-starters nemen na zes jaar evenveel deel aan het mbo als
de autochtone leerlingen. Bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse en de
Marokkaanse ibo/lbo-starters is de mbo-deelname iets geringer.
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Figuur 2.15 Onderwijspositie in het zevende jaar na de vo-start in lbo/mavo, naar
herkomstgroepering en starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs zaten, 1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

De deelname aan mbo is onder degenen die in lbo/mavo-combinaties zijn gestart
iets hoger dan onder de ibo/lbo-starters. Van de autochtone leerlingen zit na zes
jaar ongeveer de helft op het mbo. Van de leerlingen uit de minderheden in dit
starttype volgt een kleiner deel een mbo-opleiding. Opvallend is dat hier juist de
Turkse leerlingen het grootste aandeel onderwijsverlaters kennen.
Combinatieklassen van lbo/mavo met hogere schooltypen hebben de hoogste
doorstroming naar mbo en ook, zij het in zeer beperkte mate, naar hogere vormen
van onderwijs. Ook vanuit deze combinatieklassen is de uitstroom uit het volledig
dagonderwijs van leerlingen uit de minderheden sterker dan de uitstroom van
autochtone leerlingen.

De twee starttypen uit de havo/vwo-categorie verschillen aanzienlijk in hun
doorstromingsprofiel. De doorstroming naar het mbo is vanuit mavo/havo/vwo-
combinaties veel sterker dan vanuit havo/vwo en vwo. De doorstroming naar hbo
en wetenschappelijk onderwijs is vanuit de lagere combinaties geringer. Wat betreft
het aandeel leerlingen dat het onderwijs heeft verlaten zijn de verschillen tussen de
onderscheiden typen beperkt. Binnen de onderscheiden typen zijn er wel duidelijke
verschillen in de positieprofielen van de onderscheiden herkomstgroeperingen.
Onder degenen die de mavo/havo/vwo-combinaties zijn gestart is vooral het profiel
van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen ongunstig. Iets meer dan
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de helft van hen heeft bij het begin van het zevende jaar het onderwijs verlaten. Dat
is ongeveer twee keer zo veel als het aandeel van de autochtone leerlingen dat na
zes jaar niet meer deelneemt aan volledig dagonderwijs. Ook van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen dat in dit schooltype is gestart heeft bij het begin van het
zevende jaar een aanzienlijk groter deel het onderwijs verlaten dan van de
autochtone leerlingen. Bij degenen die nog deelnemen aan het onderwijs zijn de
verschillen in de deelnameprofielen tussen de onderscheiden groepen beperkt.

Figuur 2.16 Onderwijspositie in het zevende jaar na de vo-start in havo/vwo-schooltypen, naar
herkomst en starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
zaten, 1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Het zal weinig verbazing wekken dat de leerlingen die het voortgezet onderwijs
beginnen in het hoogste starttype (de combinatie havo/vwo of het categorale vwo),
na zes jaar het verst zijn gekomen in het onderwijs. Van de starters in dit type is
het aandeel dat niet meer deelneemt aan het onderwijs het kleinst. Toch is ook van
deze leerlingen bij het begin van het zevende jaar meer dan eenvijfde deel uit het
onderwijs verdwenen. Ook voor dit starterstype geldt dat het positieprofiel van de
autochtone leerlingen na zes jaar het gunstigst is. Ruim 40% van hen is dan
doorgedrongen tot het hbo of wetenschappelijk onderwijs. Van de leerlingen uit de
minderheden is een veel kleiner deel hierin geslaagd. De deelname hieraan van de
Marokkaanse leerlingen is nog het hoogst, maar bedraagt toch niet meer dan de
helft van de deelname van de autochtone leerlingen. De Turkse leerlingen brengen
het er na de start in havo/vwo het slechtst af. Dat komt vooral doordat een erg groot
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deel van hen vóór het begin van het zevende jaar uit het onderwijs is verdwenen.

2.4.9 Conclusie

Zes jaar na de start in het voortgezet onderwijs is een groot deel van de leerlingen
uit het onderwijs gestapt. Dit geldt voor de leerlingen die zijn begonnen in de
lagere starttypen in beduidend sterkere mate dan voor de leerlingen uit de hogere
starttypen. Toch neemt ook uit die laatste typen een aanzienlijk deel van de
leerlingen bij het begin van het zevende jaar na de start niet meer deel aan volledig
dagonderwijs. De deelnameprofielen van de leerlingen uit de minderheden zijn in
elk van de starttypen, behalve het ibo/lbo, ongunstiger dan die van de autochtone
leerlingen. Dat komt vooral doordat van de leerlingen uit de minderheden een veel
groter deel het onderwijs vóór het begin van het zevende jaar heeft verlaten. De
positieprofielen van de leerlingen uit de minderheden die op dat moment nog wel
deelnemen aan het onderwijs, verschillen niet zo veel van die van de autochtone
leerlingen. Gebleken is dat het onevenredig grote aandeel onderwijsverlaters onder
de leerlingen uit de minderheden al in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs
zijn beslag krijgt. De verhouding van de onderwijsverlaters ten opzichte van
degenen die nog aan het onderwijs deelnemen is bij het begin van het vierde jaar
voor de leerlingen uit de minderheden ongunstiger dan bij de start van het zevende
jaar. 

2.5 Onderwijsverlaters met en zonder diploma

Ongeveer één op de vijf jongeren van 15-24 jaar die niet meer deelnemen aan het
onderwijs heeft geen diploma van enige opleiding behaald (zie § 2.3). Onder
Turkse en Marokkaanse jongeren is het aandeel ongediplomeerden echter veel
hoger. In paragraaf 2.4 is vervolgens duidelijk geworden dat de loopbanen in het
voortgezet onderwijs van leerlingen uit de minderheden zich vooral onderscheiden
van die van autochtone leerlingen doordat zij al in een vroeg stadium het onderwijs
verlaten. Leerlingen uit de minderheden sluiten hun loopbaan in het voortgezet
onderwijs dan ook veel vaker zonder diploma af dan autochtone leerlingen (De Wit
en Dekkers 1996). Hoe het hiermee precies staat, vormt het onderwerp van deze
paragraaf. Aan de hand van gegevens over de leerlingen uit het VOCL'89 die vóór
het schooljaar 1995/'96 het onderwijs hebben verlaten wordt het gerealiseerde
kwalificatieniveau van de leerlingen uit de minderheden beschreven. Het gaat
daarbij om vragen als: hoeveel leerlingen hebben het onderwijs verlaten zonder een
diploma te hebben behaald? Welke diploma's hebben diegenen behaald die meer
succes in het onderwijs hebben gehad? Welke factoren zijn van belang voor het
behalen van een diploma?

Van alle leerlingen die in 1989 zijn begonnen met voortgezet onderwijs, heeft bij
het begin van het schooljaar 1995/'96 iets meer dan 80% een diploma behaald. Er
zijn echter grote verschillen in samenhang met herkomst. Van de leerlingen uit de
minderheidsgroeperingen heeft een veel kleiner deel een diploma behaald dan van
de autochtone leerlingen (figuur 2.17). Het minst succesvol zijn de Marokkaanse
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leerlingen. Bijna 40% van hen heeft geen diploma behaald. De verschillen tussen
de minderheidsgroeperingen zijn overigens gering. In geen van de onderscheiden
groeperingen heeft meer dan 70% van de leerlingen na zes jaar voortgezet
onderwijs een diploma behaald.  
De meisjes uit de minderheden doen het beter dan de jongens. Dat is ook bij de
autochtone leerlingen het geval, maar in de minderheidsgroeperingen zijn de
verschillen tussen de jongens en de meisjes groter. De Marokkaanse leerlingen
spannen wat dit betreft de kroon. Van de Marokkaanse meisjes heeft 73% na zes
jaar een diploma behaald, van de jongens 20% minder.

Figuur 2.17 Diplomabezit in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar herkomst
en geslacht, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, 1995 (in
procenten)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

De gegevens die over het behalen van een diploma zijn vermeld hebben betrekking
op alle leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
zaten. Eerder in dit rapport is echter gemeld dat na zes jaar een aanzienlijk deel
van de leerlingen het onderwijs heeft verlaten. Het aandeel diplomabezitters onder
deze leerlingen is beduidend kleiner (74%) dan onder degenen die nog onderwijs
volgen (89%). De samenhang van diplomabezit met herkomst die op grond van
figuur 2.17 kon worden vastgesteld, blijkt vrijwel uitsluitend te worden bepaald
door de onderwijsverlaters (figuur 2.18). Leerlingen uit de minderheden die vóór
het zevende jaar het onderwijs verlaten, hebben veel minder vaak een diploma
behaald dan autochtone onderwijsverlaters.  

Van de Marokkaanse leerlingen die vóór het zevende jaar het onderwijs hebben
verlaten heeft minder dan de helft een diploma behaald. De onderwijsverlaters uit
de overige minderheidsgroeperingen staan er niet veel beter voor. Bij degenen die
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nog deelnemen aan het onderwijs zijn de verschillen tussen de herkomstgroepe-
ringen daarentegen gering. Onder de minderheidsgroeperingen onderscheiden de
Marokkaanse leerlingen zich hier juist door een hoog aandeel diplomabezitters. 

Figuur 2.18 Diplomabezit in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar geslacht,
herkomst en onderwijsdeelname, leerlingen die in 1989 in het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs zaten, 1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

De leerlingen uit de minderheden die in het zevende jaar nog deelnemen aan het
onderwijs, verschillen in diplomabezit maar weinig van de autochtone leerlingen.
De verschillen tussen jongens en meisjes die hiervóór zijn geconstateerd doen zich
zowel bij de onderwijsverlaters als bij de deelnemers voor. Het veel grotere verschil
tussen jongens en meisjes bij de Marokkaanse leerlingen wordt echter bepaald door
de leerlingen die het onderwijs hebben verlaten. Van de Marokkaanse jongens die
niet meer deelnemen aan het onderwijs heeft krap 40% een diploma, van de meisjes
meer dan 60%. Ook bij de Turkse leerlingen die nog wel deelnemen aan het
onderwijs is het verschil in diplomabezit tussen jongens en meisjes relatief groot.

2.5.1 Soort diploma

Voor de vraag naar de kwalificaties waarmee jongeren uit de minderheden de
arbeidsmarkt betreden is ook het type diploma van belang. In paragraaf 2.4 is
duidelijk geworden dat relatief korte loopbanen in het voortgezet onderwijs vooral
voortkomen vanuit een start in schooltypen met vbo. Het is dan ook te verwachten
dat onder degenen die vóór het zevende jaar na hun start het voortgezet onderwijs
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met een diploma hebben verlaten, de bezitters van een vbo-diploma zijn overver-
tegenwoordigd. Terwijl van alle leerlingen iets meer dan 30% het voortgezet
onderwijs is begonnen op een schooltype dat hoofdzakelijk uit vbo bestaat, heeft
van de gediplomeerden onder de schoolverlaters tegen de 60% een vbo-diploma
gehaald.

De gediplomeerde Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse onderwijsverlaters
hebben ongeveer dezelfde verdeling over diplomatypen als de autochtone
onderwijsverlaters (figuur 2.19). Bij de Turkse en vooral de Marokkaanse school-
verlaters overheerst het vbo in nog iets sterkere mate. Wel is het aandeel bezitters
van een mbo-diploma bij hen iets groter. Gezien het tijdstip waarop het diploma-
bezit is vastgesteld, kan dit niet anders dan het diploma van een korte mbo-
opleiding zijn. 

Over het geheel genomen is het kwalificatieprofiel van de Marokkaanse leerlingen
die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten en die dit
onderwijs vóór het zevende jaar hebben verlaten, het ongunstigst. Zij tellen het
grootste aandeel ongediplomeerden en onder de gediplomeerde Marokkaanse
leerlingen is het aandeel met een vbo-diploma het grootst van alle herkomstgroepe-
ringen. De Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen en ook de Turkse
leerlingen verschillen wat betreft hun kwalificatieprofiel vrijwel alleen van de
autochtone leerlingen doordat een groter deel van hen het onderwijs zonder een
diploma heeft verlaten. Ten aanzien van de aard van de diploma's zijn er tussen
deze herkomstgroeperingen nauwelijks verschillen.

Figuur 2.19 Diplomatype in het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs, naar herkomst,
leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten en die vóór het
zevende jaar het voortgezet onderwijs hebben verlaten, 1995 (in procenten)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking



0

20

40

60

80

ibo/lbo lbo/mavo mavo-/+ havo-/+ havo/vwo

autochtonen Surinamers/Antillianen/Arubanen Turken Marokkanen

starttype:

%

%

73

Hoewel het niveau van de diploma's van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die
vóór het zevende cohortjaar het onderwijs hebben verlaten duidelijk lager is dan dat
van de autochtone leerlingen, is het verschil in kwalificatieprofiel tussen de leer-
lingen uit de minderheden en de autochtone leerlingen toch meer gelegen in het
behalen van een diploma op zich. Van de jongeren uit de minderheden die binnen
zeven jaar na hun entree het voortgezet onderwijs hebben verlaten kan, in vergelij-
king met de autochtone jongeren, een veel te groot deel geen diploma van enige
opleiding tonen.

2.5.2 Verschillen naar starttype

Een relatief groot deel van de leerlingen uit de minderheden verlaat binnen zes jaar
na de start het voortgezet onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.
Doorgaans wordt aangenomen dat dit hun toekomstkansen negatief beïnvloedt en
daarom is het van belang het verlaten van het onderwijs zonder diploma aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Allereerst kan men zich afvragen of het in de
verschillende schooltypen van het voortgezet onderwijs in dezelfde mate voorkomt.
Zoals in de voorgaande paragraaf de positie in het onderwijs op verschillende
tijdstippen in de loopbaan in verband is gebracht met het starttype, zo is dat hier
gedaan met het verlaten van het onderwijs zonder diploma (figuur 2.20). 

Figuur 2.20 Zonder diploma uit het onderwijs vóór het zevende jaar na de start in het voortgezet
onderwijs, naar starttype en herkomstgroepering, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het
voortgezet onderwijs zaten en die het onderwijs vóór het zevende jaar na de start in het voortgezet
onderwijs hebben verlaten, 1995 (in procenten)

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)
havo -/+ = brugklas mavo/havo/vwo 
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Het eerste wat in figuur 2.20 in het oog springt, is dat de verschillen in het
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ongediplomeerd verlaten van het onderwijs tussen autochtone leerlingen en
leerlingen uit de minderheden zich vanuit elk van de onderscheiden starttypen
voordoen. Bij een start vanuit de hogere schooltypen zijn de verschillen echter wat
groter dan bij een start vanuit ibo/lbo. Voorts blijkt het aandeel ongediplomeerden
onder de onderwijsverlaters bij een start vanuit het mavo en vanuit brugklassen met
mavo en havo bij elk van de herkomstgroeperingen wat groter dan bij een start
vanuit lagere aanvangstypen. De bevindingen wekken de indruk dat het vanuit
ibo/lbo gemakkelijker is om een diploma te halen dan vanuit hogere aanvangstypen
en dat dit voor leerlingen uit de minderheden in iets sterkere mate geldt dan voor
autochtone leerlingen. Keuze voor een (te) hoog starttype vergroot derhalve de kans
op het verlaten van het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald.

2.5.3 Diploma's en prestaties

In paragraaf 2.4 is gebleken dat leerlingen uit de minderheden bij de start van hun
loopbaan in het voortgezet onderwijs in de meeste schooltypen een flinke prestatie-
achterstand hebben op autochtone leerlingen. Vervolgens is duidelijk geworden dat
de leerlingen uit de minderheden veel vaker het onderwijs verlaten zonder een
diploma te hebben behaald en dat dit in de hogere starttypen in nog sterkere mate
het geval is dan in de lagere. Het is denkbaar dat deze twee observaties iets met
elkaar te maken hebben. Dat dus het veelvuldig verlaten van het onderwijs zonder
diploma dat bij de leerlingen uit de minderheden is vastgesteld, het gevolg is van
de achterstand die zij bij aanvang al hebben. Maar als dit het geval is, dan moeten
leerlingen die het onderwijs zonder diploma verlaten ook zwakkere aanvangs-
prestaties hebben dan gediplomeerde schoolverlaters. Het VOCL-bestand biedt de
mogelijkheid om na te gaan of dit zo is. 

Figuur 2.21 Taal- en rekenprestaties bij aanvang van het voortgezet onderwijs, naar verlaten van het
onderwijs met of zonder diploma en naar starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van
het voortgezet onderwijs zaten en die het onderwijs vóór het zevende jaar na de start hebben
verlaten, 1995 (gemiddeld aantal goed gemaakte toetsopgaven)
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mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)
havo -/+ = brugklas mavo/havo/vwo 
havo/vwo = brugklas havo/vwo + vwo categoraal

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Figuur 2.21 toont de gemiddelde taal- en rekenscores van de gediplomeerde en
ongediplomeerde onderwijsverlaters bij het begin van het voortgezet onderwijs. In
elk van de starttypen zijn de aanvangsprestaties van de gediplomeerde onderwijs-
verlaters beter dan die van de ongediplomeerden. De verschillen zijn echter beperkt
en het is de vraag of het veelvuldig voorkomen van het ongediplomeerd verlaten
van het onderwijs bij leerlingen uit de minderheden in belangrijke mate valt toe te
schrijven aan hun geringere aanvangsprestaties.

2.5.4 De kans op het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs

Ongediplomeerd verlaten van het onderwijs komt meer voor vanuit hogere
schooltypen en de aanvangsprestaties van de ongediplomeerden zijn wat lager dan
die van de gediplomeerden. Teneinde te kunnen bepalen wat de precieze invloed is
van starttype en aanvangsprestaties op het ongediplomeerd verlaten van het
onderwijs, is een model opgesteld voor de kans op het ongediplomeerd verlaten van
het onderwijs. Herkomstgroepering, starttype en aanvangsprestaties zijn in het
model als verklarende variabelen opgenomen. De aanvangsprestaties betreffen taal,
rekenen en informatieverwerking. Aan het model zijn nog enkele andere variabelen
toegevoegd, die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verklaring van het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs: geslacht en de leeftijd bij het begin van
het voortgezet onderwijs. De leeftijd bij de start van het voortgezet onderwijs is
opgenomen omdat een hogere startleeftijd over het algemeen een indicator is van
een minder gunstig verloop van de voorafgaande loopbaan in het basisonderwijs.
Het is denkbaar dat ongunstige voorafgaande ervaringen ook in het voortgezet
onderwijs een nadelige invloed op de schoolloopbaan hebben.

In de modelanalyse wordt niet de kans op het ongediplomeerd verlaten van het
onderwijs zelf geschat, maar de kansverhouding voor ongediplomeerd versus
gediplomeerd verlaten van het onderwijs. Dit is de zogeheten odds voor het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs. Bij de presentatie van de resultaten in
tabel 2.1 zijn de effecten van verschillende verklarende variabelen weergegeven in
termen van odds ratios. De odds ratio is in dit geval de verhouding van de odds
voor het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs van personen die tot een
bepaalde categorie van een verklarende variabele behoren ten opzichte van de odds
voor de referentiecategorie van die variabele.

Eerder in deze paragraaf is vastgesteld dat van de leerlingen uit de minderheden
vanuit elk starttype in het vooortgezet onderwijs een groter deel het onderwijs
zonder diploma verlaat dan van de autochtone leerlingen. Op basis van de analyse
van de kansen op het ongediplomeerd verlaten van het voortgezet onderwijs moet
deze constatering enigszins worden gepreciseerd. In het vbo en daarmee verwante
schooltypen lopen Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen geen grotere
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kans het onderwijs zonder diploma te verlaten dan autochtone leerlingen. In alle
andere gevallen is de kans op het verlaten van het onderwijs zonder een diploma te
hebben behaald voor leerlingen uit de minderheidsgroeperingen groter dan voor
autochtone leerlingen. De verschillen tussen de herkomstgroeperingen en tussen de
schooltypen zijn beperkt. De odds voor het verlaten van het onderwijs zonder
diploma is voor leerlingen uit de minderheden andere starttypen van vbo-/+ in alle
gevallen drie keer zo groot als voor autochtone leerlingen.
De pseudo-R  * 100 in tabel 2.1 geeft een indicatie van de mate waarin de kans op2

het verlaten van het onderwijs zonder diploma covarieert met de variabelen in het
model. Bij een waarde 0 is er in het geheel geen covariatie, bij een waarde 100 is de
covariatie volledig. Uit de lage waarde van de pseudo-R  wanneer alleen de2

herkomstgroepering in het model is opgenomen, kan worden afgeleid dat de kans
op het verlaten van het onderwijs slechts in zeer beperkte mate te maken heeft met
het behoren tot een bepaalde herkomstgroepering.

Tabel 2.1 Effecten van herkomst en andere kenmerken van leerlingen op het ongediplomeerd
verlaten van het onderwijs, naar starttype, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het
voortgezet onderwijs zaten, 1995 (odds ratios; bij vetgedrukte ratios zijn de onderliggende effecten
significant)  

lbo-/+ mavo-/+ havo-/+

herkomst (aut = ref.cat.)
SAA 1,93 1,37 3,5 2,82 2,92 2,36
TM 3,31 2,21 3,0 1,74 2,96 2,22

geslacht (meisjes = ref.cat.)
jongens 1,10 1,05 1,14

leeftijd (14+ = ref.cat.)
13 jaar 0,01 0,20 0,79
12 jaar 0,34 0,33 1,14
11 jaar 0,60 0,47 1,16

prestaties leerjaar 1
taal 1,03 1,01 1,00
rekenen 0,97 0,94 0,99
informatieverwerking 0,92 0,97 0,97

pseudo-R  * 100 2,0 5,6 2,2 4,8 1,7 2,82

lbo-/+ = brugklas ibo/lbo + lbo + brugklas lbo/mavo
mavo-/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)
havo-/+ = brugklas mavo/havo/vwo + brugklas havo/vwo + vwo categoraal

SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Het is duidelijk dat bij het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs ook andere
factoren dan alleen herkomst een rol spelen, maar welke dit zijn is veel minder
duidelijk. De verwachting dat aanvangsverschillen in prestaties in de kernvakken
van het basisonderwijs ertoe doen, vindt in beperkte mate ondersteuning in de
analyseresultaten. In het uitgebreide vbo-model is het effect van de score op
informatieverwerking significant. Verder is er een significant effect van de
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rekenprestaties in de mavo-schooltypen. De effecten zijn in de verwachte richting:
hogere aanvangsscores gaan samen met geringere kansen op het verlaten van het
onderwijs zonder een diploma. Opmerkelijk zijn de effecten van leeftijd in de vbo-
en mavo-schooltypen. Naarmate de leeftijd waarop leerlingen in deze schooltypen
beginnen met het voortgezet onderwijs hoger is, is hun kans om het onderwijs
zonder een diploma te verlaten groter. Het leeftijdseffect is onafhankelijk van het
aanvangsniveau en van de etnische herkomst van de leerlingen. Een relatief hoge
leeftijd bij aanvang van het voortgezet onderwijs is over het algemeen het gevolg
van een vertraagde loopbaan in het basisonderwijs. Aangezien het effect van de
vertraging onafhankelijk is van de prestaties zal het te maken hebben met andere
kenmerken van de vertraagde leerlingen, zoals leermotivatie, sociale of emotionele
intelligentie en concentratievermogen. Ook is het denkbaar dat de vertraging zelf
een negatieve invloed heeft op het functioneren van de leerling en wellicht een
negatief verwachtingspatroon bij leerkrachten oproept.
Het toevoegen van de aanvangsprestaties en de leeftijd van leerlingen aan de
modellen leidt in de vbo- en mavo-schooltypen tot een duidelijke vergroting van de
verklaringskracht van de modellen. De pseudo-R  is in beide gevallen meer dan2

twee keer zo groot als in de modellen met alleen etnische herkomstgroepering als
verklarende variabele. Toch is ook in de uitgebreidere modellen de totale
verklaringskracht nog uiterst beperkt. Een andere indicator hiervoor is het aandeel
correct voorspelde ongediplomeerde onderwijsverlaters (niet in tabel 2.1). Dit is in
het vbo-model niet hoger dan 6% van de gevallen. Het mavo-model doet het met
een kleine 10% correct voorspelde ongediplomeerde onderwijsverlaters iets beter.
In de schooltypen met havo en vwo hebben de aanvangsprestaties en ook de
aanvangsleeftijd geen enkele invloed op de kans om het onderwijs zonder diploma
te verlaten. Wel lopen binnen deze schooltypen de leerlingen uit elk van de
minderheidsgroeperingen een groter risico het onderwijs zonder diploma te
verlaten dan de autochtone leerlingen. Wanneer voor het voorspellen van het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs bij de leerlingen in de havo/vwo-
aanvangstypen alleen wordt uitgegaan van de etnische herkomst, dan levert dit in
14% van de gevallen een juiste voorspelling op.

Vergelijking van de beperkte modellen met de uitgebreide maakt duidelijk dat een
deel van de grotere kans op het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs door
leerlingen uit de minderheden moet worden toegeschreven aan hun gemiddeld
lagere aanvangsprestaties en hun gemiddeld hogere leeftijd bij het betreden van het
voortgezet onderwijs. Dit is het sterkst het geval bij Turkse en Marokkaanse
leerlingen in mavo-aanvangstypen. Hun kans op het ongediplomeerd verlaten van
het onderwijs is bij gelijke aanvangsprestaties in rekenen en bij gelijke beginleeftijd
niet significant groter dan die van autochtone leerlingen. Ook bij Turkse en
Marokkaanse leerlingen in vbo-starttypen en bij Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse leerlingen in mavo-typen vermindert het verschil in de kans op het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs aanzienlijk wanneer rekening wordt
gehouden met de lagere aanvangsprestaties en de hogere beginleeftijd van deze
leerlingen. Over de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen in vbo-
schooltypen is hiervóór al iets gezegd. Hun kansen op het verlaten van het
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onderwijs zonder een diploma te hebben behaald zijn in deze schooltypen, ook
zonder rekening te houden met eventuele prestatie- en leeftijdsverschillen, niet
significant kleiner dan die van autochtone leerlingen. In de havo/vwo-aanvangs-
typen worden de verschillen in diplomakansen tussen autochtone leerlingen en
leerlingen uit de minderheden slechts in geringe mate bepaald door verschillen in
aanvangsprestaties en beginleeftijd. De effecten daarvan op het ongediplomeerd
verlaten van het onderwijs zijn niet significant.

Bij de VOCL-leerlingen zijn de prestaties niet alleen bij aanvang van het voortge-
zet onderwijs vastgesteld maar ook nog een keer in het begin van leerjaar 3. Men
zou verwachten dat de dan gemeten prestaties een betere voorspelling geven van
het voortijdig verlaten van het onderwijs dan de prestaties in leerjaar 1. In de
prestaties gemeten in leerjaar 3 komt immers de ontwikkeling tot uiting die
leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben doorgemaakt. Voorzover het onge-
diplomeerd verlaten van het onderwijs een kwestie is van achterblijvende en
onvoldoende prestaties, zou daar in het derde leerjaar enige tekening in kunnen zijn
gekomen.
Bij de analyse van de effecten van de prestaties in leerjaar 3 op de kans op het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs doet zich een probleem voor. Een vrij
aanzienlijk deel van de leerlingen die hebben meegedaan aan de prestatiemeting in
leerjaar 1, heeft de meting in leerjaar 3 niet meegemaakt. Meer in het bijzonder
hebben die leerlingen niet meegedaan die in een eerder stadium het onderwijs
(zonder diploma) hebben verlaten. Als gevolg hiervan is de analyse niet vergelijk-
baar met de analyse van de effecten van aanvangsprestaties en leeftijd. De groep
leerlingen in de analyses van de effecten van de prestaties in leerjaar 3 is een
selectie uit de eerdere groep en de resultaten wijken dan ook sterk af van de
analyses die hiervoor zijn besproken. Ze worden hier niet in extenso weergegeven.
Het belangrijkste verschil is dat de leerlingen uit de minderheden in deze analyses
nog vóór controle voor de prestaties in leerjaar 3 in geen enkel schooltype
significant verschillen van de autochtone leerlingen. De kansen op het ongediplo-
meerd verlaten van het onderwijs zijn voor leerlingen uit de minderheden die in het
derde leerjaar nog deelnemen niet groter dan voor autochtone leerlingen.

2.5.5 Effecten van aanvangstype

In de hiervoor behandelde analyses zijn effecten van herkomst op het ongediplo-
meerd verlaten van het onderwijs vastgesteld voor leerlingen die het voortgezet
onderwijs binnen eenzelfde categorie schooltypen zijn begonnen. Eerder in de
paragraaf is echter geconstateerd dat er ook tussen de aanvangstypen verschillen
zijn in het aandeel leerlingen dat het onderwijs zonder diploma verlaat. Daarbij is
gesuggereerd dat een keuze voor een te hoog schooltype een oorzaak kan zijn van
het mislukken van een schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Teneinde deze
suggestie nader te kunnen onderzoeken, zijn analyses uitgevoerd waarin het
aanvangstype is opgenomen als een van de verklarende variabelen. De analyses zijn
uitgevoerd in drie stappen. Eerst zijn alleen de effecten van het behoren tot een van
de twee minderheidscategorieën geschat. Daarna zijn achtereenvolgens effecten van
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schooltype en prestaties opgenomen. Ook in dit geval zijn afzonderlijke analyses
uitgevoerd met alle leerlingen van wie de aanvangsprestaties zijn gemeten en met
de leerlingen van wie zowel de aanvangsprestaties als de prestaties in leerjaar 3
bekend zijn. Tabel 2.2 geeft de resultaten. Net zoals in tabel 2.1 zijn de effecten ook
hier weergegeven in odds ratios.
Tabel 2.2 Effecten van herkomst, starttype en andere kenmerken van leerlingen op het
ongediplomeerd verlaten van het onderwijs, leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het
voortgezet onderwijs zaten, 1995 (odds ratios; bij vetgedrukte ratios zijn de onderliggende effecten
significant)  

alleen prestaties in jaar 1 prestaties in jaar 1 en 3

herkomst sch.type prestaties herkomst sch.type prestaties
+ + + +

herkomst (aut = ref.cat.)
SAA 2,92 2,69 2,01 2,11 1,90 1,47
TM 2,96 3,17 2,10 2,77 2,92 2,05

schooltype (havo-/+ = ref.cat.)
lbo-/+ 0,57 0,33 0,43 0,25
mavo-/+ 0,71 0,51 0,56 0,38

geslacht (meisjes = ref.cat.)
 jongens 1,10 1,15

leeftijd (14+ = ref.cat.)
11 jaar 0,24 0,02
12 jaar 0,38 0,71
13 jaar 0,60 1,03

prestaties leerjaar 1
taal 1,01 1,00
rekenen 0,97 1,01
informatieverwerking 0,95 0,97

prestaties leerjaar 3
wiskunde 0,98
Nederlandse taal 0,96

pseudo-R  * 100 1,86 2,77 5,04 1,29 3,11 5,582

lbo-/+ = brugklas ibo/lbo + lbo + brugklas lbo/mavo
mavo-/+ = mavo-categoraal + lbrugklas bo/mavo/havo/(vwo)
havo-/+ = brugklas mavo/havo/vwo + brugklas havo/vwo + vwo-categoraal

SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Op een globaal niveau vertellen de resultaten dezelfde geschiedenis als de analyses
per schooltype: de leerlingen uit de minderheidsgroeperingen lopen een groter
risico het onderwijs zonder een diploma te verlaten dan de autochtone leerlingen,
en dat is ten dele een gevolg van hun lagere startprestaties en hun hogere
aanvangsleeftijd. Ook hier geeft de analyse van de leerlingen die ook hebben
meegedaan aan de meting in leerjaar 3 een ander resultaat dan de analyse van alle
leerlingen bij wie de aanvangsprestaties zijn gemeten. Bij deze leerlingen zijn de
effecten van de aanvangsprestaties en de beginleeftijd niet significant, maar de
gemeten prestaties in leerjaar 3 wel. Hier gaat het echter in de eerste plaats om de
effecten van de schooltypecategorieën. De odds ratios daarvan zijn in alle gevallen
kleiner dan 1. Dit betekent dat de kans om het onderwijs zonder diploma te
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verlaten voor leerlingen die beginnen in lbo- of mavo-typen kleiner is dan voor
leerlingen die in havo-typen beginnen. Doordat relatief veel Turkse en Marok-
kaanse leerlingen in lbo- en mavo-typen beginnen is hun kans op het verlaten van
het onderwijs na controle voor het starttype iets groter.
Een opvallend facet van de analyseresultaten is de toename van het schooltype-
effect bij controle voor de prestaties. Bij gelijke aanvangs- of vervolgprestaties
wordt het risico om vanuit een lbo- of havo-type als starttype het onderwijs zonder
diploma te verlaten geringer. De eerdere suggestie dat het verlaten van het
onderwijs zonder een diploma te hebben behaald ten dele het gevolg is van een te
hoge schoolkeuze, wordt door deze bevinding ondersteund. 

2.5.6 Conclusie

In paragraaf 2.4 is vastgesteld dat het verhoudingsgewijs veelvuldige vroegtijdig
vertrek van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs vooral zijn
beslag krijgt in de eerste jaren. Vooral deze leerlingen zijn 'verantwoordelijk' voor
de grotere kans op het verlaten van het onderwijs zonder diploma onder de
minderheidsgroeperingen in vergelijking met de autochtone leerlingen. Uit de
analyses die in deze paragraaf zijn besproken blijkt dat het daarbij gaat om
leerlingen die met vertraging aan het voortgezet onderwijs beginnen en van wie de
aanvangsprestaties relatief laag zijn. Naast de aanvangsprestaties en de begin-
leeftijd in het voortgezet onderwijs speelt ook het gekozen schooltype een rol.
Leerlingen die hoger kiezen lopen meer risico het onderwijs zonder diploma te
verlaten dan leerlingen die lager kiezen. 
 
2.6 Keuze na vbo, mavo, mbo

Onderzoek naar de schoolloopbanen van leerlingen vanuit een gemeenschappelijke
startpositie biedt de mogelijkheid om uitkomsten van loopbanen in verband te
brengen met voorafgaande gebeurtenissen. 
In dit geval levert dat inzicht op in de achtergronden van verschillen in school-
succes tussen leerlingen uit de minderheden en autochtone leerlingen.
Longitudinaal loopbanenonderzoek heeft echter ook nadelen. In de eerste plaats
duurt het lang voordat een heel cohort de gang door het onderwijs heeft afgerond.
Zo viel er over de VOCL-leerlingen die naar het mbo, hbo of wetenschappelijk
onderwijs zijn gegaan, op het moment van het opstellen van deze rapportage nog
weinig te zeggen. Een tweede nadeel is dat men in cohortonderzoek in de loop van
de tijd onvermijdelijk leerlingen kwijtraakt, ook al doet men nog zo zijn best de
deelnemers te blijven lokaliseren. Van deze leerlingen is in de voorgaande
paragraaf aangenomen dat zij niet meer aan het onderwijs deelnemen, maar daarbij
is ook opgemerkt dat dit niet geheel zeker is. Vanwege de beperkingen en onzeker-
heden die met het cohortonderzoek zijn verbonden, is het zaak niet blind te varen
op deze ene informatiebron. In dit hoofdstuk zijn daarom op basis van cross-
sectioneel onderzoek al gegevens gepresenteerd over de onderwijsdeelname en het
opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden (zie § 2.2 en § 2.3). Weer een
andere bron vormt onderzoek onder schoolverlaters van voortgezet onderwijs en
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mbo. Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Rijksuniversiteit Limburg met behulp
van de zogeheten RUBS-enquête (Registratie uitstroom en bestemming school-
verlaters). Op basis van de samengevoegde RUBS-bestanden van 1994 en 1995 is
het mogelijk hier een betrekkelijk actueel beeld te schetsen van de keuzen van
leerlingen uit de minderheden na het vbo, avo en mbo. Onder de schoolverlaters uit
havo en vwo zijn de aantallen leerlingen uit de minderheden te klein voor
verantwoorde analyses. Deze schooltypen blijven dan ook buiten beschouwing. Het
avo is alleen vertegenwoordigd met schoolverlaters uit het mavo. Het RUBS-
bestand is in hoofdstuk 1 (§ 1.5) geïntroduceerd. Daar zijn ook de aantallen
schoolverlaters uit de minderheden in de hier gebruikte bestanden vermeld.

2.6.1 Verder onderwijs

Nog niet zo lang geleden was voor veel jongeren het vbo of het mavo het laatste
schooltype in hun onderwijsloopbaan. In paragraaf 2.3 is al opgemerkt dat tegen
het einde van de jaren zestig niet meer dan een kwart van de onderwijsverlaters een
opleiding op mbo-niveau of hoger had gevolgd. Nu, zo'n 25 jaar later, is dit sterk
veranderd. Bijna alle leerlingen blijven na het mavo in het volledig dagonderwijs.
Bij de vbo-schoolverlaters geldt dit voor meer dan de helft en ook een aanzienlijk
deel van de mbo-verlaters blijft in het onderwijs (figuur 2.22).

Het is opmerkelijk dat in vrijwel alle gevallen van de leerlingen uit de minderheden
een groter deel in het onderwijs blijft dan van de autochtone leerlingen. Vooral
onder de mbo-k'ers is het verschil aanzienlijk.

Figuur 2.22 Deelname aan volledig dagonderwijs, naar herkomstgroepering en laatst gevolgde
schooltype, 1994/'95 (in procenten)

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking
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2.6.2 Leerlingwezen

Niet alle leerlingen die na vbo, mavo of mbo het volledig dagonderwijs verlaten,
stoppen met het volgen van elke vorm van opleiding. Naast de beroepsopleidingen
die in het volledig dagonderwijs worden gevolgd, zijn er de opleidingen van het
leerlingwezen. Het zijn opleidingen met een schoolcomponent en een praktijk-
component. De praktijkcomponent bestaat uit werken in een bedrijf onder
supervisie van een praktijkbegeleider. Soms is er ook een oefenbedrijf aan de school
verbonden. De verhouding tussen school- en praktijkcomponent is doorgaans 1 dag
onderwijs op school en 4 dagen werken.
Tot het einde van de jaren zeventig was het leerlingwezen de leerweg bij uitstek
voor leerlingen die zich na het lbo verder in een vak wilden bekwamen. In de jaren
tachtig zijn de leerlingstelselopleidingen in de verdrukking geraakt als gevolg van
de terugloop van het aantal leer-arbeidsplaatsen bij bedrijven. Teneinde bij het
ontbreken van deze leer-arbeidsplaatsen toch een toegespitste beroepsvoorbereiding
te kunnen verzorgen, is de functie van de leerlingstelselopleidingen voor een deel
overgenomen door het kort middelbaar beroepsonderwijs (mbo-k). Dit neemt echter
niet weg dat met een zekere regelmaat wordt getracht de opleidingen van het
leerlingstelsel nieuw leven in te blazen. Zo is enkele jaren geleden het Projectteam
extra impuls leerlingwezen (PEIL) ingesteld. De groep heeft tot doel de sterk
afgenomen instroom in het leerlingwezen te vergroten. 
Uit de RUBS-gegevens blijkt dat het leerlingwezen vooral onder schoolverlaters
van vbo en mbo-k een opleidingsweg is die nog altijd een zekere populariteit geniet
(figuur 2.23). Het verschaft niet alleen een opleiding, maar biedt tegelijk ook werk.

Figuur 2.23 Deelname aan het leerlingwezen, naar herkomst en laatst gevolgde schooltype,
1994/'95 (in procenten) 

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking

Van de vbo-schoolverlaters kiest in totaal iets meer dan een kwart voor een
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opleiding in het kader van het leerlingwezen. Net als bij de deelname aan een
vervolgopleiding in het volledig dagonderwijs (figuur 2.22) zijn er ook hier
verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen, zij het in omgekeerde
richting. Schoolverlaters uit de minderheden nemen veel minder deel aan de
leerlingstelselopleidingen dan autochtone leerlingen.

Wat precies de redenen zijn van de achterblijvende deelname van leerlingen uit de
minderheden aan de opleidingen van het leerlingwezen, is niet duidelijk. De
opleidingen kennen, zoals hiervoor al is vermeld, een schoolcomponent en een
praktijkcomponent. De schoolcomponent kan ook worden gevolgd zonder dat de
leerling een arbeidsovereenkomst heeft. Dit blijkt bij leerlingen uit de minderheden
veel vaker voor te komen dan bij autochtone leerlingen (Brandsma en Schuit-Van
der Linden 1994). Jongeren uit de minderheden die een leerlingstelselopleiding
willen volgen, slagen er veel minder dan autochtone jongeren in het erbij
behorende werk te krijgen. Dit kan een oorzaak zijn voor de geringere deelname
van schoolverlaters uit de minderheden aan de leerlingstelselopleidingen. De
geringere deelname hoeft dus niet zonder meer te betekenen dat er onder
schoolverlaters uit de minderheden geen animo is voor de opleidingen van het
leerlingwezen. 
Aan de respondenten van de RUBS-enquête is gevraagd wat zij een jaar eerder,
direct na het verlaten van de opleiding, wilden gaan doen. Figuur 2.24 biedt de
mogelijkheid de wens tot deelname aan het leerlingwezen en de feitelijke deelname
van schoolverlaters van vbo en mbo-k te vergelijken. De figuur illustreert nog een
keer de geringere deelname van schoolverlaters uit de minderheden aan de
leerlingstelselopleidingen, maar maakt ook duidelijk dat de belangstelling voor het
leerlingwezen bij hen beduidend groter is dan de feitelijke deelname. Vooral onder
de Turkse en Marokkaanse schoolverlaters uit het vbo is het aantal leerlingen dat
na het verlaten van de school zegt leren met werken te willen combineren, veel
groter dan het aantal dat dit een jaar later feitelijk heeft gerealiseerd.

Figuur 2.24 Schoolverlaters van vbo en mbo-k, naar wens tot deelname aan leerlingwezen, feitelijke
deelname en herkomst, 1994/'95 (in procenten)
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aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking

2.6.3 Conclusie

De geringere deelname van leerlingen uit de minderheden aan de opleidingen van
het leerlingwezen is al eerder geconstateerd en er zijn pogingen gedaan meer
leerlingen uit de minderheden voor deze opleidingen te interesseren. Het is
duidelijk dat dit tot nu toe niet heeft geresulteerd in een evenredige instroom van
leerlingen uit de minderheden in de leerlingstelselopleidingen. Uit de hier
gepresenteerde gegevens valt af te leiden dat schoolverlaters uit de minderheden
niet in mindere mate dan autochtone leerlingen na het verlaten van vbo en mbo-k
kiezen voor een verdere opleiding. Eerder lijkt het tegendeel het geval. Wel is het
zo dat leerlingen uit de minderheden een vervolg van hun onderwijsloopbaan meer
zoeken in het volledig dagonderwijs dan in een opleiding in het kader van het
leerlingwezen. Het ziet ernaar uit dat dit slechts gedeeltelijk berust op een
expliciete voorkeur voor het volledig dagonderwijs. Een relatief groot deel van de
schoolverlaters uit de minderheden wil wel een leerlingstelselopleiding gaan
volgen, maar realiseert deze wens uiteindelijk niet.

2.7 Opleidingsrichting

Opleidingskwalificaties zijn niet alleen te onderscheiden naar niveau, maar ook
naar inhoudelijke richting. In theorieën over de invloed van opleiding op de positie
op de arbeidsmarkt werd tot voor kort vooral het accent gelegd op het opleidings-
niveau (Teunis 1996). Sinds kort is er echter ook aandacht voor de inhoud van de
opleidingskwalificatie. In het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs kunnen
leerlingen kiezen uit een schier onbeperkt aantal opleidingsrichtingen en oplei-
dingen. Teneinde die veelheid terug te brengen tot een enigszins overzichtelijk
geheel wordt over het algemeen gewerkt met een beperkt aantal hoofdrichtingen.
De meest algemene indeling die op dit moment wordt gebruikt gaat uit van drie
hoofdrichtingen: technisch, economisch en verzorgend. Personen die een beroeps-
of wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, zijn met enige goede wil in een
van deze drie categorieën onder te brengen. Er zijn echter nogal wat mensen die
noch een beroeps-, noch een wetenschappelijke opleiding met goed gevolg hebben
afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor diegenen die na het basisonderwijs geen
enkel diploma meer hebben behaald en voor degenen die na mavo of havo/vwo
geen verder onderwijs meer hebben gevolgd. Ze worden hier ingedeeld in een
categorie 'algemeen'.

Bij de beschrijving in dit hoofdstuk van het niveau van de opleidingen waarmee
jongeren uit de minderheden de arbeidsmarkt betreden moest gebruik worden
gemaakt van uiteenlopende bronnen, elk met specifieke beperkingen. Bij het
bepalen van de opleidingsrichting doet zich, nog afgezien van het veelvoudige
karakter van het begrip 'richting', een vergelijkbare situatie voor. Er is niet één
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gezaghebbende bron op basis waarvan een dekkende beschrijving valt te geven van
de opleidingsrichtingen van recente toetreders uit de minderheden tot de arbeids-
markt. Daarom is ook hierbij gebruikgemaakt van verschillende gegevensbestanden 
(EBB'93-'95, VOCL'89 en RUBS'94-'95).

2.7.1 Opleidingsrichtingen: een dwarsdoorsnede

In de EBB is de richting bepaald van de hoogste opleiding waarvan de deelnemers
een diploma hebben behaald. Hier gaat de belangstelling uit naar de richtingen van
de 15-24-jarigen die niet meer deelnemen aan volledig dagonderwijs en die dus in
principe beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. In de periode 1993-1995 had bijna
30% van hen een technische opleiding. Opgeleiden met een economische en een
verzorgende richting hadden elk een aandeel van 20%. De overige 30% had geen
specifieke opleidingsrichting.
Een deel van 15-24-jarigen neemt nog deel aan het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat
de uiteindelijke verdeling van dit cohort anders zal zijn. Meer in het bijzonder zal
het aandeel personen zonder specifieke opleidingsrichting geringer zijn. De
verdeling naar opleidingsrichting van de 25-29-jarigen die niet meer deelnemen
aan het onderwijs geeft hiervan een zekere indicatie. Van hen heeft iets meer dan
20% geen specifieke opleiding.

Figuur 2.25 Opleidingsrichting, naar geslacht en herkomst, 15-24-jarigen die niet meer deelnemen
aan volledig dagonderwijs, 1993/'95 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'93-'95) SCP-bewerking

De algemene verdeling over opleidingsrichtingen vormt de achtergrond voor de
beschrijving van verschillen in opleidingsrichtingen in samenhang met herkomst.
In figuur 2.25 is direct te zien dat de verdeling van jongeren uit de minderheden
over opleidingsrichtingen sterk afwijkt van de algemene verdeling. De 15-24-
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jarigen uit de minderheden onderscheiden zich in de eerste plaats doordat een veel
groter deel van hen geen specifieke opleidingsrichting heeft. Voor Turkse en
Marokkaanse jongeren geldt dit nog weer in iets sterkere mate dan voor de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Het zeer hoge aandeel jongeren
onder de minderheden zonder een specifieke opleidingsrichting is natuurlijk vooral
een gevolg van het feit dat zij in veel groteren getale geen diploma van een oplei-
ding boven het niveau van het basisonderwijs hebben behaald.
De verdeling over de drie richtingen (technisch, economisch/administratief en
verzorgend) van diegenen onder de minderheden die wel een opleiding met een
specifieke richting hebben voltooid, wijkt bij de Surinamers en Antillianen/
Arubanen niet in sterke mate af van de verdeling van de autochtone leerlingen. De
Turkse en Marokkaanse jonge mannen blijken eenzijdig te zijn georiënteerd op de
technische richtingen. Slechts een zeer gering deel van hen heeft een opleiding
afgerond in een economische of verzorgende richting. 

In elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er de bekende grote
verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij de mannen overheersen onder de 15-24-
jarigen de technisch opgeleiden. Bij de vrouwen is hun aandeel gering. Het
merendeel van hen heeft ofwel een opleiding in een verzorgende, of in een
economische/administratieve richting.

Figuur 2.26 Opleidingsrichting van vbo'ers en mbo'ers, naar opleiding en geslacht, 15-24-jarigen die
niet meer deelnemen aan volledig dagonderwijs, 1993/'95 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'93-'95) SCP-bewerking

Teneinde een gedifferentieerder beeld te krijgen van de opleidingsrichtingen van
die jongeren uit de minderheden die wel een opleiding met een specifieke richting
hebben afgerond, zijn in figuur 2.26 de opleidingsrichtingen afgebeeld van
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jongeren met een vbo- en een mbo-opleiding. Het meest in het oog springend zijn
de grote verschillen in opleidingsrichting tussen mannen en vrouwen, zowel op
vbo- als op mbo-niveau. Voorts zijn er bij de mannen duidelijke verschillen in
richting tussen de vbo- en de mbo-opgeleiden. Meer dan viervijfde van de
mannelijke vbo'ers heeft een technische opleiding. Van de mbo'ers heeft ongeveer
tweederde een technische richting gevolgd. Bij de mannelijke vbo-opgeleiden zijn
de verschillen tussen minderheden en autochtonen in de verdeling over richtingen
beperkt. Onder de mbo'ers onderscheiden de Turkse en Marokkaanse jongeren zich
enigszins door een relatief hoog aandeel technisch opgeleiden.
Bij de vrouwelijke vbo'ers ligt het accent wat meer op de verzorgende opleidings-
richtingen. Van de mbo-vrouwen heeft een groter deel een economische/admini-
stratieve opleiding gehad. Een relatief groot deel van de Turkse en Marokkaanse
vrouwen met een vbo-opleiding heeft een technische richting gevolgd, maar
vanwege hun beperkte aantal kan op deze bevinding niet al te veel staat worden
gemaakt. Wel betrouwbaar moet de sterkere concentratie van Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jonge vrouwen in het segment van de economisch/admini-
stratief opgeleiden worden geacht. Deze is zowel bij de vbo'ers als bij de mbo'ers
zichtbaar.

2.7.2 Opleidingsrichtingen in het cohort 1989

De gegevens over de opleidingsrichtingen van jongeren uit de minderheden die
hiervóór zijn besproken gaan over de brede categorie jongeren van 15-25 jaar die in
1993, 1994 of 1995 niet meer deelnamen aan volledig dagonderwijs. In
paragraaf 2.4 is al opgemerkt dat de entree van deze jongeren op de arbeidsmarkt
alweer enige tijd geleden kan hebben plaatsgevonden. Een meer recente, op
schoolverlaters toegespitste beschrijving van de opleidingsrichting is mogelijk aan
de hand van de gegevens uit het VOCL-onderzoek. Dit onderzoek is in
paragraaf 2.4 gebruikt om de ontwikkeling te beschrijven van de positie in het
onderwijs van leerlingen die in 1989 zijn begonnen met voortgezet onderwijs. In
1995 had ruim 60% van de leerlingen uit de minderheden en iets minder dan 40%
van de autochtone leerlingen die deel uitmaken van dit cohort het volledig
dagonderwijs verlaten. Wat betreft het gerealiseerd opleidingsniveau gaat het om
een specifiek segment van de toetreders tot de arbeidsmarkt met een opleidings-
niveau van ten hoogste mbo-k
 
Het VOCL biedt de mogelijkheid de opleidingsrichting te relateren aan het eerst
gekozen schooltype in het voortgezet onderwijs en geeft zo een dynamischer beeld
van de verdeling van toetreders tot de arbeidsmarkt naar opleidingsrichting dan de
dwarsdoorsnedegegevens (figuur 2.27). De profielen van de opleidingsrichtingen
vertonen vanzelfsprekend grote verschillen in samenhang met het aanvangstype.
Dat komt voor een deel door de onderscheiden inhoudelijke profilering van de
verschillende schooltypen. In het vbo vindt de richtingkeuze binnen het vbo zelf
plaats. In de andere starttypen wordt een specifieke inhoudelijke richting pas op een
vervolgopleiding gekozen. Degenen die na mavo of havo/vwo geen verdere
opleiding volgen, komen wat de opleidingsrichting betreft terecht in de categorie
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'algemeen'.
Bij de vbo-starters wijkt het profiel van de Turkse en Marokkaanse leerlingen sterk
af van dat van de overige twee herkomstcategorieën. Van de Turkse en Marok-
kaanse vbo-starters is de richting van de laatst gevolgde opleiding vaker een
economische/administratieve of verzorgende/dienstverlenende. Onder de
mavo-starters zijn bij de onderwijsverlaters uit de minderheden de economische/
administratieve opleidingen sterker vertegenwoordigd dan onder de autochtone
mavo-starters. 

Figuur 2.27 Opleidingsrichting naar herkomst en vo-starttype, leerlingen die in 1989 in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs zaten en die vóór het zevende jaar na de start in het voortgezet
onderwijs het onderwijs hebben verlaten, 1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

lbo-/+ = brugklas ibo/lbo + lbo + brugklas lbo/mavo
mavo-/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo/(vwo)
havo-/+ = brugklas mavo/havo/vwo + brugklas havo/vwo + vwo categoraal

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Bij de leerlingen die na een start in havo of vwo na zes jaar niet meer deelnemen
aan het volledig dagonderwijs wordt het profiel sterk gedomineerd door degenen
die geen specifieke opleidingsrichting hebben gevolgd. Daarbij kan het overigens
opmerkelijk worden genoemd dat dit bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen in
iets mindere mate het geval is dan bij de overige twee categorieën.
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2.7.3 Schoolverlaters van vbo, mavo en mbo

De opleidingsrichtingen van toetreders tot de arbeidsmarkt zijn in principe het best
te bestuderen bij schoolverlaters die geen verdere opleiding volgen. De eerder in dit
hoofdstuk gebruikte RUBS-enquête van het ROA bevat gegevens over de richting
van de gevolgde opleiding van schoolverlaters van vbo en mbo(k). De enquête heeft
in vergelijking met de hiervoor gebruikte bronnen een aantal extra mogelijkheden.
In het kader van deze studie is het relevant dat schoolverlaters van de genoemde
schooltypen die geen verder onderwijs meer volgen kunnen worden vergeleken met
degenen die in het onderwijs blijven. Voorts is er de mogelijkheid de richting van
de vervolgopleiding van mavo-schoolverlaters te bepalen. Dit is interessant omdat
het mavo voor vrijwel geen van de leerlingen eindonderwijs is.

Leerlingen die na het vbo geen verder onderwijs meer volgen hebben een duidelijk
ander richtingprofiel dan degenen die voor een vervolgopleiding kiezen
(figuur 2.28). Van de vbo-onderwijsverlaters heeft ongeveer tweederde in het vbo
een technische opleiding gevolgd, bij de leerlingen die hun opleiding hebben
voortgezet is dit minder dan de helft. De richtingprofielen van de onderscheiden
herkomstgroeperingen verschillen bij de vbo-onderwijsverlaters weinig van elkaar.
Onder de vbo'ers die verder onderwijs gaan volgen, is bij de minderheden het
aandeel van degenen die in het vbo een economische/administratieve richting
hebben gevolgd groter dan bij de autochtone leerlingen. Het sterkst is dit het geval
bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse leerlingen die na het vbo in het
onderwijs blijven. Van hen heeft de helft een economische/administratieve
opleiding gevolgd.

Figuur 2.28 Opleidingsrichting van vbo-schoolverlaters, naar herkomst en vervolgkeuze, 1994/'95
(in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen
Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking
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Figuur 2.29 Opleidingsrichting van mbo-verlaters, naar herkomst en vervolgkeuze, 1994/'95 (in
procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking

De mbo-k-verlaters die niet verder deelnemen aan het volledig dagonderwijs
onderscheiden zich van de mbo-verlaters die in het onderwijs blijven door een
hoger aandeel technisch opgeleiden (figuur 2.29). Dit geldt overigens niet voor de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mbo-k-verlaters. Hun richtingprofiel wordt
veel meer dan dat van de andere twee groeperingen gedomineerd door de
economische/administratieve richting. Zozeer, dat er bij hen ook nauwelijks
verschil is tussen de uitstromers en de doorstromers. Bij degenen die na het mbo-k
doorstromen naar een vervolgopleidingen gaan overheersen overigens in elk van de
herkomstgroeperingen de economisch/administratief opgeleiden.
De schoolverlaters van de langere mbo-opleidingen zijn betrekkelijk gelijkmatig
verdeeld over de drie hoofrichtingen en er is hierin weinig verschil tussen de
onderwijsverlaters en de doorstromers naar een vervolgopleiding. Ook tussen de
onderscheiden herkomstgroeperingen zijn de verschillen naar richting van de
mbo-l-verlaters beperkt.
De mavo-schoolverlaters die aan de RUBS-enquête hebben meegedaan kiezen
vrijwel allemaal voor een vervolgopleiding. Van deze vervolgopleidingen is de
richting bekend. Het profiel ervan is gevarieerd, maar toont duidelijke verschillen
tussen de herkomstgroeperingen (figuur 2.30).

Van de mavo-verlaters uit de minderheden kiest een aanzienlijk groter deel dan van
de autochtone mavo-verlaters voor een vervolgopleiding in de economische/admini-
stratieve richting. De technische richting geniet bij de mavo-verlaters uit de
minderheden een geringe populariteit.



0

20

40

60

80

100

autochtonen Surinamers/Antillianen/Arubanen Turken/Marokkanen

technisch economisch verzorgend algemeen overig

%

91

Figuur 2.30 Richting van de vervolgopleiding van mavo-verlaters, naar herkomst, 1994/'95 (in
procenten)

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking

2.7.4 Conclusie

De opleidingsrichtingen waarmee jongeren uit de minderheden de arbeidsmarkt
betreden kunnen van invloed zijn op hun arbeidskansen. De dwarsdoorsnede-
analyses die in deze paragraaf zijn besproken worden bij de jongeren uit de
minderheden gedomineerd door het feit dat een zeer groot deel van hen geen
diploma van enige opleiding heeft gehaald en zich derhalve niet op een specifieke
richting kan beroepen. Het richtingenprofiel van de jongeren uit de minderheden
die wel een diploma hebben behaald wijkt weinig af van dat van autochtone
jongeren. Turkse en Marokkaanse jonge mannen onderscheiden zich nog enigszins
doordat zij vrijwel uitsluitend een technische vooropleiding hebben.
Bij de leerlingen uit het cohort 1989 zijn er iets meer verschillen in richtingkeuze
tussen herkomstgroeperingen. Van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die het
voorgezet onderwijs zijn begonnen in een schooltype met vbo kiest een beduidend
groter deel een economische/administratieve of verzorgende/dienstverlenende
richting dan van de leerlingen uit de overige herkomstgroeperingen. De mavo-
starters uit de minderheden kiezen vaker dan de autochtone starters in hun
vervolgopleiding voor een economische/administratieve richting. Onder de
schoolverlaters uit de RUBS-enquête bestaat er bij de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse leerlingen een duidelijke voorkeur voor een economische/
administratieve richting in de vervolgopleiding.
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2.8 Samenvatting en conclusies

2.8.1 Samenvatting

Voordat jongeren de arbeidsmarkt betreden, nemen zij deel aan onderwijs. Het
voortgezet onderwijs en de beroepsopleidingen worden in deze studie opgevat als
het voortraject naar de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk zijn de resultaten die
jongeren uit de minderheden in dit voortraject behalen, vanuit verschillende
invalshoeken en gezichtspunten geanalyseerd. Allereerst is gekeken naar de
onderwijsdeelname. Hierin vertonen jongeren uit de vier grootste minderheids-
groeperingen aanzienlijke verschillen. Van de Turkse en Marokkaanse jongeren in
de leeftijd van 17-24-jaar participeert een veel kleiner deel in het onderwijs dan van
de autochtone jongeren van dezelfde leeftijd. De participatie van de Surinaamse
jongeren verschilt niet veel van die van autochtone jongeren en bij Antilliaanse/
Arubaanse jongeren is het beeld divers. Een relatief geringe deelname in de jongere
leeftijdscategorie gaat bij hen samen met een hoge participatie van de wat oudere
jongeren.
De geringere participatie in sommige minderheidsgroeperingen kan in de jongste
leeftijdscategorie, de 15-19-jarigen, volledig worden toegeschreven aan de eerste
generatie. Onder jongeren uit de minderheden die tot de tweede generatie behoren
verschilt de onderwijsparticipatie niet van de deelname van autochtone jongeren.
Bij de wat oudere jongeren uit de minderheden is ook in de tweede generatie de
participatie nog duidelijk lager. Alleen bij de Antillianen/Arubanen is dit niet het
geval.

De geringere onderwijsdeelname van Turkse en Marokkaanse jongeren en van een
deel van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren is een eerste indicatie dat hun
uitgangspositie op de arbeidsmarkt in termen van door onderwijs verworven
kwalificaties ongunstiger is dan die van hun autochtone en Surinaamse concur-
renten. Dit beeld wordt aangescherpt in de analyse van het opleidingsniveau van
jongeren uit de minderheden die niet meer deelnemen aan het onderwijs. De
Marokkaanse jongeren staan er het slechtste voor. Tweederde van hen heeft geen
enkel diploma. De uitgangspositie van de Turkse jongeren is iets beter. Iets meer
dan helft van hen moet echter zonder een diploma aan de slag zien te komen. Het
opleidingsniveau van de Surinaamse jongeren is veel beter, maar ook zij hebben
nog altijd een achterstand op de autochtone jongeren. Het beeld van het
opleidingsniveau van Antilliaanse/Arubaanse jongeren vertoont overeenkomsten
met dat van de onderwijsparticipatie: relatief veel hoogopgeleiden, maar ook
relatief veel zeer laagopgeleiden.
Over het algemeen is het opleidingsniveau van de jongsten lager dan dat van de wat
oudere jongeren. Dit ligt voor de hand omdat de ouderen langer onderwijs hebben
kunnen volgen. Het gaat echter niet op voor de Turkse en Marokkaanse jongeren en
het is denkbaar dat als gevolg daarvan de relatieve positie van de oudere jongeren
uit deze herkomstgroeperingen op de arbeidsmarkt iets ongunstiger is dan die van
de jongeren.
Onder de jongeren zijn de sekseverschillen in opleidingsniveau beperkt. Turkse en
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Marokkaanse jonge vrouwen zijn iets lager opgeleid dan hun mannelijke leeftijd-
genoten, maar de verschillen zijn niet groot en wat de hoogste opleidingsniveaus
aangaat staan de vrouwen er iets beter voor. Bij de Surinaamse en in iets mindere
mate ook bij de Antilliaanse/Arubaanse jongeren zijn het, net zoals bij de autoch-
tone jongeren, de vrouwen die de betere opleidingsniveaus hebben.
Verschillen in opleidingsniveau tussen de geboortelandgeneraties komen overeen
met wat men zou verwachten: de tweede generatie is aanzienlijk beter opgeleid dan
de eerste. Maar ook de jongeren van de tweede generatie blijven in opleidings-
niveau nog duidelijk achter bij de autochtone jongeren. Vooral bij de Marokkaanse
jongeren is de achterstand groot.

De analyse van de schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden geeft meer
zicht op de genese van de achterstand. Om te beginnen stromen Turkse en
Marokkaanse leerlingen op een veel lager niveau het voortgezet onderwijs in dan
Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtone leerlingen. Daarbij is het
aanvangsniveau van de basisvaardigheden in taal en rekenen van de leerlingen uit
de minderheden in alle schooltypen, behalve het hoogste, beduidend lager dan het
niveau van de autochtone leerlingen.
Drie jaar na de start in het voortgezet onderwijs heeft in elk van de minderheids-
groeperingen ongeveer eenvijfde van de leerlingen het onderwijs verlaten. Dat is
vier keer zo veel als bij de autochtone leerlingen. Het relatief hoge aandeel
onderwijsverlaters is het meest opvallende kenmerk van de beginnende loopbanen
in het voortgezet onderwijs van leerlingen uit de minderheden. Voorts onder-
scheiden Surinaamse leerlingen zich in negatieve zin doordat een relatief groot deel
van hen er na drie jaar, in vergelijking met de startpositie, op achteruit is gegaan.
In het zevende jaar na de start heeft 60% van de leerlingen uit de minderheden het
voortgezet onderwijs verlaten. Dat is 20 procentpunten meer dan het aandeel
onderwijsverlaters in het totale cohort. Het is opmerkelijk dat de veel grotere mate
van verlaten van het onderwijs door leerlingen uit de minderheden die in de eerste
drie jaar na de start in het voortgezet onderwijs tot stand komt, daarna niet meer
groter wordt. Rekening houdend met het starttype, is het doorstromingsprofiel van
de leerlingen uit de minderheden die het onderwijs hebben verlaten niet ongun-
stiger dan dat van autochtone leerlingen. 

De vervolgkeuzen van gediplomeerde schoolverlaters uit de minderheden vanuit
vbo, mavo en mbo vertonen een opmerkelijk beeld. Leerlingen uit de minderheden
stromen vanuit deze schooltypen méér door naar vervolgopleidingen dan autoch-
tone leerlingen. Dit kan erop wijzen dat zij aanvankelijk op een te laag schooltype
terecht zijn gekomen. Wat betreft de doorstroming naar de opleidingen van het
leerlingwezen blijven jongeren uit de minderheden weer achter bij autochtone
leerlingen.

In hoofdstuk 3 zal blijken dat het bezit van een diploma van bijzondere betekenis is
voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Van de jongeren uit de minder-
heden die in het eerste leerjaar zijn begonnen met voortgezet onderwijs haalt 60%-
70% binnen zes jaar een diploma. Dat is 10 tot 20 procentpunten minder dan in de
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totale leerlingbevolking. Bij de leerlingen uit de minderheden die in de eerste zes
jaar het onderwijs verlaten is het aandeel ongediplomeerden minder dan 60%. Van
de vergelijkbare groep autochtone leerlingen heeft ongeveer 80% een diploma
behaald. Meisjes uit de minderheden doen het wat dit betreft beter dan jongens en
Marokkaanse jongens blijven met een kleine 40% diplomabehalers wel erg ver
achter.
Een deel van de verschillen in kansen op een diploma tussen jongeren uit de
minderheden en autochtone jongeren kan worden toegeschreven aan ongunstige
voorafgaande loopbanen in het basisonderwijs en aan relatief lage aanvangs-
prestaties in het voortgezet onderwijs. Voorts zijn er aanwijzingen dat jongeren die
in verhouding tot hun prestaties relatief hoog kiezen, een groter risico lopen het
onderwijs zonder diploma te verlaten. Dit komt bij jongeren uit de minderheden
verhoudingsgewijs vaak voor. Het is ten dele een gevolg van de praktijk om
leerlingen uit de minderheden met relatief zwakke prestaties een hoger schooltype
te adviseren dan autochtone leerlingen.
De hier genoemde factoren spelen een rol in de diplomakansen van leerlingen uit
de minderheden, ze verklaren deze echter maar zeer ten dele. De kwalitatieve
analyse die in hoofdstuk 5 wordt behandeld, brengt nog een aantal andere
omstandigheden aan het licht die van belang kunnen zijn voor de verklaring van de
minder gunstige gang door het onderwijs van een deel van de leerlingen uit de
minderheden. Het gaat daarbij om factoren die zich in de kwantitatieve benadering
die hier is gevolgd aan het oog onttrekken. 

Een laatste aspect van de kwalificaties die jongeren in het onderwijs behalen is de
richting van de gevolgde opleiding. Ook ten aanzien van dit aspect zijn er
verschillen tussen jongeren uit de minderheden en autochtone jongeren. Het
belangrijkste verschil dat zich voordoet heeft direct te maken met de hogere mate
van het ongediplomeerd verlaten van het onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat van de
leerlingen uit de minderheden een aanzienlijk groter deel geen specifieke
opleidingsrichting heeft. Bij degenen die wel een diploma hebben, wijkt het
richtingenprofiel niet veel af van dat van autochtone leerlingen. Dit geldt voor een
dwarsdoorsnede van jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar. Onder de jongere
lichtingen onderwijsverlaters kiezen leerlingen uit de minderheden vaker dan
autochtone leerlingen voor een economische/administratieve of een
verzorgende/dienstverlenende richting.

2.8.2 Conclusies

Jongeren uit de minderheden die de leeftijd hebben waarop doorgaans de toetreding
tot de arbeidsmarkt plaatsvindt, zijn gemiddeld genomen beduidend lager opgeleid
dan autochtone jongeren. Er zijn echter grote verschillen tussen herkomstgroe-
peringen. Turkse en Marokkaanse jongeren hebben een slechter opleidingsprofiel
dan Surinaamse en een deel van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Het
belangrijkste onderscheid tussen jongeren uit de minderheden en autochtone
jongeren zit in het veel grotere aandeel ongediplomeerden onder de jongeren uit de
minderheden. Verder starten Turkse en Marokkaanse leerlingen hun loopbaan in
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het voortgezet onderwijs in veel groteren getale in de lagere schooltypen. Slechts
een klein deel van hen dringt door in de hogere vormen van voortgezet onderwijs.
Meisjes slagen hier meer in dan jongens. De meisjes uit de minderheden doen het
in het voortgezet onderwijs in het algemeen trouwens iets beter dan de jongens. Zij
halen vooral vaker een diploma.
Surinaamse leerlingen beginnen relatief hoog in het voortgezet onderwijs maar
vallen tijdens hun gang door het onderwijs vaak terug.

De grotere mate van voortijdig verlaten van het onderwijs door jongeren uit de
minderheden komt tot stand in de eerste jaren van de loopbaan in het voortgezet
onderwijs. Leerlingen uit de minderheden die het voortgezet onderwijs niet
voortijdig verlaten, doen het niet slechter dan autochtone leerlingen in vergelijk-
bare schooltypen. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat
Marokkaanse en Turkse leerlingen in veel groteren getale dan de overige leerlingen
hun loopbaan binnen het voortgezet onderwijs starten in de lagere schooltypen.
Een deel van de leerlingen uit de minderheden volgt inefficiënte loopbanen. Zij
beginnen te laag en komen pas via omwegen op hun uiteindelijke niveau terecht.

Verschillende factoren spelen een rol bij de verklaring van de minder gunstige
loopbanen in het voortgezet onderwijs van leerlingen uit de minderheden. In de
eerste plaats hebben zij in de meeste schooltypen al direct bij de start een achter-
stand in cognitieve basisvaardigheden op het terrein van taal en rekenen. In de
tweede plaats is hun gang door het basisonderwijs vaak onregelmatiger geweest. In
de derde plaats begint een deel van hen het voortgezet onderwijs in een te hoog
schooltype en dit brengt een groter risico op voortijdig afhaken met zich mee. Deze
factoren verklaren een deel van de minder gunstige loopbanen van de leerlingen uit
de minderheden. Een veel groter deel ervan blijft echter onverklaard. In
hoofdstuk 5 wordt het beeld van de oorzaken aangevuld met bevindingen uit de
kwalitatieve studie. Daarin komen ook factoren naar voren die een positieve invloed
hebben op de onderwijsresultaten van leerlingen uit de minderheden. 
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De formulering van het arbeidsmarktproces als uitwisseling van hulpbronnen is ontleend aan Coleman1

(1990). Het is een specifiek geval van zijn meer algemene stelling dat sociale uitwisseling is gebaseerd
op de ruil van hulpbronnen voor het realiseren van levensdoelen.
Deze omschrijving van de waarde van een opleiding voor de arbeidsmarkt is gebaseerd op de zogeheten2

human capital-theorie. De theorie stelt dat opleiding de productiviteit van de opgeleide persoon
verhoogt. De opleidingskosten worden gezien als investeringskosten die via de arbeidsbeloning worden
terugverdiend. Heijke(1993) geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën over de betekenis van
opleiding en diploma's voor de arbeidsmarkt.
In deze formulering zijn twee andere theorieën over de betekenis van opleiding voor de arbeidsmarkt3

gecombineerd: de screeningstheorie en de theorie van de wachtrij. In de screeningstheorie is opleiding
van belang, omdat deze wordt gebruikt als indicatie van een bepaald leervermogen. Wat precies is
geleerd, zou niet van belang zijn. Een diploma is het bewijs dat de bezitter voordeel brengende
eigenschappen heeft. De wachtrijtheorie stelt de trainingkosten voor de arbeidsplaats centraal. Hoe
hoger de opleiding, des te lager de trainingkosten. Bij een gegeven aanbod is de hoogte van het diploma
van doorslaggevend belang.
Zie Tesser (1986).4

Bakker en Schouten (1991: 17) laten zien dat het effect van geslacht op de keuze van de school voor5

voorgezet onderwijs tussen 1953 en 1971 is veranderd van -0,10 naar +0,05.
Dronkers (1990) toont aan dat de vrouwen hun voorsprong bij de keuze van het eerste schooltype in het6

voortgezet onderwijs in de verdere schoolloopbaan vasthouden.
Meisjes kiezen veel minder dan jongens voor technische richtingen en exacte vakken dan jongens7

(Meesters 1992) en als ze voor exacte vakken kiezen, dan zijn hun prestaties hierin minder dan die van
jongens ( Dekkers (1991).
Er zijn in Nederland nauwelijks studies die deze conclusie onderschrijven. Wel zijn er veel onderzoeken8

die materiaal bevatten dat hiertoe aanleiding geeft. Een goede samenvatting ervan geven Hooghiemstra
en Niphuis-Nell (1995: 86-126).

Noten
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3  KANSEN OP WERK

3.1 Inleiding

De vraag naar arbeid is de afgelopen jaren weer aanzienlijk toegenomen (zie hoofd-
stuk 1, § 1.4). In hoofdstuk 1 is echter ook gebleken dat er in samenhang met het
niveau en de aard van de opleiding aanzienlijke verschillen kunnen zijn in de per-
spectieven van jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Waar de kansen op werk van
personen met een hbo- of universitaire opleiding over het algemeen gunstig zijn en
er ook voor verschillende typen mbo-opgeleiden een gunstige vraag/aanbod-
verhouding is, zijn de kansen op werk voor de lager opgeleiden aanzienlijk minder
rooskleurig. De vraag naar arbeid op elementair niveau blijft weliswaar op peil,
maar het aantal banen waarvoor een vbo- of mavo-opleiding is vereist neemt af.
Mede als gevolg hiervan hebben laag opgeleide jongeren op de arbeidsmarkt te
maken met aanzienlijke concurrentie. Ze moeten niet alleen met elkaar
concurreren, ook anderen (zoals herintredende vrouwen, studenten en scholieren
die parttime willen werken) verdringen zich op dit segment van de arbeidsmarkt.
Het merendeel van de werkenden in banen op elementair niveau heeft dan ook een
hogere opleiding dan voor dit werk is vereist.
Voor de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden is de ongunstige situatie
aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor personen met een lage opleiding van
bijzonder belang. In hoofdstuk 2 is immers gebleken dat een relatief groot deel van
de jongeren uit de minderheden het onderwijs verlaat zonder enig diploma te
hebben behaald. Als gevolg hiervan zijn zij, meer dan de autochtone toetreders,
aangewezen op die segmenten van de arbeidsmarkt waar weinig eisen worden
gesteld aan door opleiding verkregen kwalificaties. Tegenover het hoge aandeel
ongediplomeerden onder de onderwijsverlaters uit de minderheden staat overigens
een positieve ontwikkeling van de doorstroming van leerlingen uit de minderheden
naar beroepsopleidingen. 

De toenemende vraag naar arbeid, de ontwikkeling van de schoolloopbanen en het
opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden wekken uiteenlopende ver-
wachtingen ten aanzien van hun kansen op de arbeidsmarkt. Verondersteld moet
worden dat hun positie over het geheel genomen nog ongunstiger zal zijn dan die
van autochtone toetreders tot de arbeidsmarkt. Deze veronderstelling is in de eerste
plaats gebaseerd op het grotere aandeel onderwijsverlaters zonder diploma onder
jongeren uit de minderheden. Voor de gediplomeerde toetreders uit de minderheden
hoeft echter, vooral bij een verder aantrekkende vraag, niet bij voorbaat te worden
uitgegaan van een ongunstiger positie. Voorts is in hoofdstuk 1 de verwachting
uitgesproken dat bij een voortgaande uitbreiding van de werkgelegenheid toetreders
tot de arbeidsmarkt meer op hun eigen niveau aan de slag zullen raken en dat er als
gevolg daarvan ook weer kansen komen voor de laagst gekwalificeerden. Hoe dit
soort verwachtingen zich verhoudt tot de realiteit, wordt in dit hoofdstuk



92

uitgezocht. Daarbij is het overigens een aanzienlijke beperking dat de recente
uitbreiding van de arbeidsvraag nog niet in de beschikbare gegevens is verwerkt.

Voorafgaand aan de analyse van de arbeidskansen van degenen die daadwerkelijk
de arbeidsmarkt betreden of hebben betreden, wordt in paragraaf 3.2 eerst de deel-
name aan arbeidsmarkt op zichzelf in beschouwing genomen. Deelnemers aan de
arbeidsmarkt worden daarin onderscheiden van non-participanten. De beschouwing
mondt uit in een analyse van de kansen op arbeidsmarktdeelname in samenhang
met etnische herkomst. Paragraaf 3.3 beschrijft vervolgens de arbeidskansen van
jongeren uit onderscheiden herkomstgroeperingen die deelnemen aan de arbeids-
markt. Op een globaal niveau worden ook de ontwikkelingen geschetst die zich
hierin de laatste jaren hebben voorgedaan. In paragraaf 3.4 worden de kansen op
werk in verband gebracht met het bereikte opleidingsniveau, de opleidingsrichting
die jongeren hebben gevolgd en enkele andere kenmerken die relevant zouden
kunnen zijn. De analyses hebben tot doel achtergronden van verschillen in
arbeidskansen tussen jongeren uit de minderheden en autochtone jongeren op het
spoor te komen.
In de paragrafen 3.3 en 3.4 worden de arbeidskansen van jongeren beschreven aan
de hand van dwarsdoorsnedegegevens over bepaalde leeftijdscategorieën.
Paragraaf 3.5 heeft een andere invalshoek. Hier worden de marktkansen onderzocht
van de jongeren die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
zaten. In hoofdstuk 2 zijn hun schoolloopbanen in kaart gebracht en wordt
onderzocht hoe het hun na het verlaten van het onderwijs is vergaan. Deze aanpak
maakt het mogelijk de kansen op werk meer in detail te relateren aan de
voorafgaande schoolloopbanen.
Paragraaf 3.6 vat de belangrijkste bevindingen nog een keer samen en sluit het
hoofdstuk af met enkele concluderende opmerkingen.

De gegevens voor de analyses die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn afkomstig
uit dezelfde bestanden als in hoofdstuk 2 zijn gebruikt voor de beschrijving van het
opleidingsniveau en de voorafgaande schoolloopbanen van jongeren uit de
minderheden. De onderzoeken en bestanden staan beschreven in hoofdstuk 1,
paragraaf 1.5. Daar zijn ook de aantallen onderzoekspersonen gespecificeerd
waarop de analyses zijn gebaseerd.

3.2 Deelname aan de arbeidsmarkt 

Bij een beschrijving van de positie van personen en groeperingen op de
arbeidsmarkt moet er altijd rekening mee worden gehouden dat niet iedereen die
daar op grond van zijn leeftijd voor in aanmerking komt ook daadwerkelijk
deelneemt aan de arbeidsmarkt. Studie, huishouden, zorg voor de kinderen of het
ontbreken van de wens of de bereidheid tot het verrichten van betaalde arbeid
kunnen tot gevolg hebben dat iemand niet aan de arbeidsmarkt deelneemt. Tot de
arbeidsmarktdeelnemers worden door het CBS diegenen gerekend die ten minste
twaalf uur per week betaald werk verrichten of daar actief naar op zoek zijn.1

Figuur 3.1 brengt de arbeidsmarktdeelname van jongeren uit verschillende
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herkomstgroeperingen in de periode 1987-1995 in beeld. 

Figuur 3.1 Arbeidsmarktdeelname, naar herkomstgroepering, periode en leeftijd, 15-29-jarigen,
1987-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; EU/VS = personen uit landen van de EU of de Verenigde Staten; ngl = personen
uit niet-geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM =
Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

In de jongere leeftijdscategorieën is de deelname aan onderwijs de belangrijkste
factor in de non-participatie. De arbeidsmarktdeelname van 15-24-jarigen is dan
ook aanzienlijk lager dan de deelname van 25-29-jarigen. Op grond van hun
hogere onderwijsdeelname (zie hoofdstuk 2, § 2.1) zou men bij autochtone 15-24-
jarigen een geringere arbeidsmarktdeelname verwachten dan bij hun
leeftijdgenoten uit de minderheden. Uit figuur 3.1 valt echter af te lezen dat dit niet
het geval is. Zowel bij de 15-24-jarigen als bij de 25-29-jarigen is de deelname aan
de arbeidsmarkt onder autochtonen beduidend hoger dan onder de minderheden.
Ook jongeren uit de landen van de EU en de VS nemen minder dan autochtone
jongeren deel aan de arbeidsmarkt, maar het verschil is bij hen veel kleiner.

De ontwikkeling van de deelname aan de arbeidsmarkt in de loop van de tijd is bij
de 15-24-jarigen tegengesteld aan de ontwikkeling bij de 25-29-jarigen. In de
jongere leeftijdsgroepering is de participatie sinds 1987 teruggelopen. Bij de 25-29-
jarigen tekent zich daarentegen een vergroting van de arbeidsmarktdeelname af. De
ontwikkeling in de loop van de tijd is het meest geprononceerd bij de autochtone
jongeren en is het gevolg van een verdere toename van de onderwijsparticipatie.
Een duidelijke uitzondering op de trend naar afnemende arbeidsmarktdeelname bij
15-24-jarigen vormen de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Hun
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deelname aan de arbeidsmarkt is in de periode 1993-1995 juist groter dan in de
voorafgaande jaren. Hierna zal overigens blijken dat dit niet het gevolg is van een
geringere onderwijsdeelname.

Onder jongeren is het volgen van onderwijs de belangrijkste reden om niet aan de
arbeidsmarkt deel te nemen. Maar ook bij hen kunnen nog andere factoren een rol
spelen. Dit blijkt al uit de hiervoor aangestipte bevinding dat bij de autochtone
15-24-jarigen, ondanks een hogere onderwijsparticipatie, de deelname aan de
arbeidsmarkt groter is dan bij hun leeftijdgenoten uit de minderheden. Om hier
meer zicht op te krijgen, zijn in figuur 3.2 degenen die nog deelnemen aan
dagonderwijs buiten beschouwing gelaten. De figuur toont derhalve verschillen in
arbeidsmarktdeelname onder 15-24-jarigen die niet het gevolg kunnen zijn van
verschillen in onderwijsparticipatie. 

Figuur 3.2 Arbeidsmarktdeelname, naar periode en herkomstgroepering, 15-24-jarigen die niet
deelnemen aan volledig dagonderwijs, 1987-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; EU/VS = personen uit landen van de EU of de Verenigde Staten; ngl = personen
uit niet-geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM =
Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Zoals al kon worden verwacht op grond van de gegevens die in figuur 3.1 zijn
gepresenteerd, hebben onder de 15-24-jarigen die geen onderwijs meer volgen de
autochtone jongeren veruit de hoogste arbeidsmarktparticipatie. De arbeidsmarkt-
deelname van de Turkse en Marokkaanse jongeren is het laagst. In de periode
1993-1995 was hun participatie aan de arbeidsmarkt ongeveer 30 procentpunten
lager dan de deelname van de autochtone jongeren. De arbeidsmarktparticipatie
van jongeren uit de niet- geïndustrialiseerde landen vertoont een opvallend dalende
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lijn. In de periode 1993-1995 is hun deelname aan de arbeidsmarkt op hetzelfde
lage niveau gekomen als die van de Turkse en Marokkaanse jongeren. Mogelijk is
dit een gevolg van de sterk gestegen instroom van asielzoekers in de eerste helft
van de jaren negentig.
De deelname aan de arbeidsmarkt van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
jongeren is in de periode 1993-1995, ook onder 15-24-jarigen die geen volledig
dagonderwijs meer volgen, groter dan in de voorgaande jaren. Hieruit valt af te
leiden dat hun hogere marktparticipatie inderdaad niet het gevolg van een
geringere onderwijsdeelname.

3.2.1 Geslachtsverschillen

Onder autochtone jongeren is het thans algemeen gebruik dat vrouwen zich na het
beëindigen van hun onderwijsloopbaan in vrijwel gelijke mate op de arbeidsmarkt
oriënteren als mannen. Pas als er kinderen komen, trekt een groot deel van de
vrouwen zich van de arbeidsmarkt terug. Dit is overigens bij hoog opgeleide
vrouwen in veel mindere mate het geval dan bij vrouwen met een lagere opleiding
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell, 1993). Een sterke oriëntatie op betaalde arbeid
wordt van oudsher ook aangetroffen bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
vrouwen. Het is echter algemeen bekend dat het merendeel van de Turken en
Marokkanen hier anders over denkt. Een snel huwelijk en het ter wereld brengen
en opvoeden van kinderen zonder daarbij betaalde arbeid te verrichten, is voor de
meeste Turkse en Marokkaanse vrouwen nog steeds het meest waarschijnlijke
toekomstperspectief na het verlaten van het onderwijs. Hooghiemstra en Niphuis-
Nell (1995: 280-284) laten overigens zien dat de opvattingen die hierover bij de
jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen zelf leven een snelle evolutie doormaken.
Driekwart van hen wil na beëindiging van de schoolloopbaan het ouderlijk huis
verlaten om te gaan werken. Deze veranderende opvattingen bij jonge Turkse en
Marokkaanse vrouwen komen ook naar voren uit de kwalitatieve gegevens die in
hoofdstuk 5 worden besproken. 

De veranderende opvattingen over deelname aan arbeid bij Turkse en Marokkaanse
jonge vrouwen komen nog niet tot uitdrukking in hun feitelijke arbeidsmarkt-
participatie. Deze blijft ver achter bij die van hun mannelijke leeftijdgenoten
(figuur 3.3). Van de 15-24-jarige Turkse en Marokkaanse vrouwen neemt minder
dan 40% deel aan de arbeidsmarkt, terwijl de participatie van de autochtone en
Surinaamse vrouwen boven de 80% ligt. Waar bij autochtone en ook bij Surinaam-
se jongeren de deelname aan de arbeidsmarkt in deze leeftijdscategorie nauwelijks
onderdoet voor die van de mannen, zijn er dus bij de Turkse en Marokkaanse
jongeren grote verschillen. In de leeftijdscategorie van de 25-34-jarigen is de
participatie van de vrouwen over het geheel genomen geringer dan bij de 15-24-
jarigen. Ook de autochtone en Surinaamse vrouwen uit deze leeftijdsgroepering
nemen minder deel aan de arbeidsmarkt dan de mannen. De verhoudingen tussen
de herkomstcategorieën zijn echter weinig anders: ook in de leeftijdsgroepering 25-
34-jarigen is de arbeidsmarktparticipatie van de Turkse en Marokkaanse vrouwen
veel geringer dan die van vrouwen uit de overige herkomstgroeperingen.
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Figuur 3.3 Arbeidsmarktdeelname, naar herkomst, geslacht en leeftijd, 15-34-jarigen die niet meer
deelnemen aan dagonderwijs, 1994 (in procenten)

Tu = Turken; Mar = Marokkanen; Sur = Surinamers; Ant/Arub = Antillianen/Arubanen; aut =
autochtonen

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

De verschillen in arbeidsmarktdeelname tussen jongeren uit de minderheden en
autochtone jongeren in de leeftijdscategorie 15-24 jaar blijken in hoge mate
geslachtsspecifiek te zijn. Ze zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan de uiteen-
lopende arbeidsmarktdeelname van de vrouwen uit de onderscheiden herkomst-
groeperingen. Onder de mannen in deze leeftijdscategorie zijn de verschillen tussen
de herkomstgroeperingen gering. Bij 25-34-jarigen zijn ze iets groter. Dit laatste
komt vooral doordat van de autochtone mannen in deze leeftijdscategorie vrijwel
iedereen werkt.

3.2.2 Arbeidsmarktparticipatie onder onderwijsverlaters

De hiervoor besproken gegevens over de deelname aan de arbeidsmarkt van
jongeren uit de minderheden betreffen een dwarsdoorsnede van personen in
onderscheiden leeftijdscategorieën. Ze geven geen uitsluitsel over de vraag in welke
mate jongeren zich na het verlaten van het onderwijs op de arbeidsmarkt begeven.
Van alle onderwijsverlaters zou zich naar schatting 10-15% niet aanbieden op de
arbeidsmarkt (Arbeidsvoorziening Nederland 1996: 13). Bij deze raming is geen
onderscheid te maken naar etnische herkomst. Dit kan wel aan de hand van
gegevens uit het VOCL-onderzoek. Dit onderzoek is in hoofdstuk 2 gebruikt om de
loopbanen van leerlingen uit de minderheden in het voortgezet onderwijs te
beschrijven. Het VOCL-bestand bevat gegevens over leerlingen die in 1989 in de
eerste klas van het voortgezet onderwijs zaten. De leerlingen die het onderwijs
hebben verlaten, zijn ook daarna nog enige tijd gevolgd. De gegevens die hierover
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beschikbaar zijn betreffen de situatie gedurende het eerste jaar na het verlaten van
het onderwijs en lopen tot en met het jaar 1996, het zevende jaar na de start in het
voortgezet onderwijs. De laatst opgenomen leerlingen in het schoolverlatersdeel
van het VOCL hebben het onderwijs in 1995 verlaten. Paragraaf 5 van hoofdstuk 1
bevat meer informatie over dit deel van het VOCL'89. 
 
De deelname aan de arbeidsmarkt van de VOCL-schoolverlaters vertoont een beeld
dat nogal afwijkt van dat van de eerder behandelde dwarsdoorsnedegegevens
(figuur 3.4). Om te beginnen is de arbeidsmarktparticipatie van de autochtone
schoolverlaters lager dan die van de autochtone 15-24-jarigen. Ook de Surinaamse
en Antilliaanse/Arubaanse schoolverlaters nemen minder aan de arbeidsmarkt deel
dan hun herkomstgenoten in de dwarsdoorsnede (figuur 3.3) van de 15-24-jarigen.
Het verschil tussen de schoolverlaters en de jongeren uit de dwarsdoorsnede is bij
hen echter veel groter. Vervolgens zijn de verschillen naar geslacht bij de Turkse
en Marokkaanse schoolverlaters veel geringer. Bij de Turken is de participatie van
de vrouwelijke schoolverlaters zelfs even hoog, of anders gezegd, even laag als die
van hun mannelijke cohortgenoten.
Het merendeel van de VOCL-onderwijsverlaters die niet deelnemen aan de
arbeidsmarkt zegt geen werk te willen en er ook niet naar te hebben gezocht.

Figuur 3.4 Arbeidsmarktdeelname van schoolverlaters, naar herkomst en geslacht , 1992/1995 (in
procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Bij het beschouwen van deze resultaten moet worden bedacht dat een deel van het
cohort-1989 nog deelneemt aan het onderwijs en dat de leerlingen die hiertoe
behoren over het algemeen een hoger eindniveau zullen halen dan degenen die vóór
het zevende jaar het onderwijs hebben verlaten. In het vervolg van deze paragraaf
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zal blijken dat vooral ongediplomeerden een lagere arbeidsmarktparticipatie hebben
dan jongeren die na het basisonderwijs een diploma hebben behaald. Dit zou een
deel van de discrepanties tussen de cohortbevindingen en de
dwarsdoorsnederesultaten kunnen verklaren. Voorts zijn de cohortleerlingen
gemiddeld jonger dan de 15-24-jarigen en ook dit kan een rol spelen. Jongeren
kunnen financieel meer een beroep doen op hun ouders waardoor deelname aan de
arbeidsmarkt voor hen minder dwingend is.

3.2.3 Relevante factoren in verband met de arbeidsmarktparticipatie

De hiervoor besproken gegevens roepen vragen op ten aanzien van de factoren die
van belang zijn voor de deelname van jongeren en schoolverlaters aan de arbeids-
markt. Welke factoren spelen naast of in samenhang met geslacht en herkomst een
rol? In het voorgaande zijn er al twee genoemd: opleiding en leeftijd. Voor deze
studie is vooral de factor opleiding van belang. Voorts zouden bij leerlingen uit de
minderheden ook de geboortelandgeneratie en het land waar de opleiding is
gevolgd een rol kunnen spelen. Een geboortelandgeneratie-effect is te verwachten
als jongeren van de eerste generatie de mogelijkheden die er voor hen op de
arbeidsmarkt zijn minder goed kennen en als er voor hen, bijvoorbeeld omdat ze de
Nederlandse taal minder goed beheersen, meer drempels voor toetreding zijn. Een
effect van het opleidingsland is te verwachten vanwege de geringe betekenis die op
de Nederlandse arbeidsmarkt wordt toegekend aan de opleidingen die jongeren uit
de minderheden in de herkomstlanden hebben gevolgd (Brassé en Sikking 1986).
 
Teneinde meer zicht te krijgen op de factoren die van belang zijn, zijn zowel met
de dwarsdoorsnedegegevens uit de SPVA'94 als met de cohortgegevens uit het
VOCL'89 effecten geschat van potentieel verklarende factoren op de arbeidsmarkt-
participatie van jongeren uit de minderheden. De afhankelijke variabele is daarbij
de kansverhouding (odds) voor deelname versus niet-deelname. De effecten zijn
uitgedrukt als de odds ratios van de categorieën van de opgenomen variabelen ten
opzichte van hun referentiecategorie. Ze geven aan hoe de kansverhoudingen voor
deelname aan de arbeidsmarkt van de desbetreffende categorie zich verhoudt tot de
kansverhouding van de referentiecategorie. Bij een waarde groter dan 1 is de
kansverhouding van de desbetreffende categorie groter dan die van de referentie-
categorie. Is de ratio kleiner dan 1, dan zijn de kansen van de referentiecategorie
gunstiger. 

Op de SPVA-gegevens van de 15-24-jarigen is eerst een analyse uitgevoerd waarbij
alleen jongeren uit de minderheden zijn betrokken. In deze analyse zijn effecten
geschat van de factoren geboortelandgeneratie en opleidingsland. Het model
waarmee deze effecten zijn geschat bevat ook effecten van leeftijd en opleidings-
niveau. De analyse is uitgevoerd in twee stappen. Eerst zijn alleen de effecten van
herkomst geschat, vervolgens zijn aan het analysemodel de effecten van de overige
variabelen toegevoegd (tabel 3.1). Op deze manier kan tevens worden bepaald in
hoeverre eventuele verschillen tussen herkomstgroepen zijn toe te schrijven aan de
opgenomen variabelen.
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Hiervoor is gebleken dat sekseverschillen in deelname aan de arbeidsmarkt variëren
in samenhang met herkomst. Daarom zijn afzonderlijke analyses voor mannen en
vrouwen uitgevoerd. 

Tabel 3.1 Effecten van herkomst en andere verklarende variabelen op de kansverhouding voor
deelname aan de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen, 15-24-jarigen uit de minderheden die niet
meer deelnemen aan volledig dagonderwijs, 1994 (odds ratios; bij vet gedrukte ratios zijn de
onderliggende effecten significant)

                  mannen                    vrouwen

herkomst (Mar = ref.cat.)
Turkije 0,8 0,7 1,0 1,0
Suriname 0,6 0,4 6,5 3,1
Antillen/Aruba 1,3 1,0 4,2 2,1

geboortelandgeneratie (2e gen. =
ref.cat.)

1e generatie 2,7 0,8
opleiding (geen/bao = ref.cat.)

vbo/mavo 2,6 2,1
mbo/havo/vwo 2,4 4,0

plaats van opl. (in Ned. = ref.cat.)
in eigen land 0,5 0,3

leeftijd 1,2 0,8

pseudo-R  * 100 1,0 8,8 9,1 19,92

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking 

Zoals op grond van de in het voorgaande besproken grafieken al kon worden
verwacht, zijn er grote verschillen tussen de modellen voor de mannen en de
vrouwen. Bij de mannen zijn er tussen de etnische groepen geen significante
verschillen in de kans op deelname aan de arbeidsmarkt, bij vrouwen zijn de
effecten van herkomstgroepering echter aanzienlijk. De kansverhouding voor
deelname van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen is veel groter dan
die van de Marokkaanse en ook de Turkse vrouwen. Het hogere opleidingsniveau
van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen speelt hierin een belang-
rijke rol. Wanneer het effect hiervan wordt meegenomen, dan halveren de odds
ratios. Het verschil tussen de Antilliaanse en de Marokkaanse vrouwen is dan niet
meer significant.

Enigszins verwarrend zijn de bevindingen ten aanzien van de geboorteland-
generatie en het opleidingsland bij de mannen. De odds ratio van geboorteland-
generatie is positief: de kansverhouding voor arbeidsmarktparticipatie voor de
eerste generatie is gunstiger dan voor de tweede generatie. Dit kenmerk was echter
opgenomen in de verwachting dat de eerste generatie een lagere deelnamekans zou
hebben. Het effect van het opleidingsland is daarentegen negatief, maar niet
significant. Bij de vrouwen is het effect van het opleidingsland wel significant.
De resultaten ten aanzien van geboortelandgeneratie en opleidingsland suggereren
de aanwezigheid van een derde factor die niet in de analyse is opgenomen. Dit zou
de verblijfsrechtelijke positie kunnen zijn. Het is denkbaar dat deze voor de
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allochtone mannen van de eerste generatie een grotere urgentie tot arbeidsmarkt-
participatie met zich meebrengt dan voor de tweede generatie.
Het verwachte effect van leeftijd doet zich alleen bij de mannen voor. Binnen de
leeftijdscategorie 15-24-jarigen gaat bij de mannen een hogere leeftijd gepaard met
grotere arbeidsmarktdeelname.

De geboortelandgeneratie en het land van opleiding zijn alleen relevant voor
jongeren uit de minderheden. Daarom zijn in de hiervoor beschreven analyse de
autochtone jongeren buiten beschouwing gelaten. In een volgende analyse zijn de
variabelen die alleen relevante waarden hebben voor de allochtone jongeren buiten
het analysemodel gehouden en is ook een effect voor herkomst geschat (tabel 3.2).
De analyse bevestigt de eerder getrokken conclusie dat bij de mannen de jongeren
uit de minderheden in hun deelname aan de arbeidsmarkt niet significant
verschillen van de autochtone jongeren. Bij de vrouwen geldt dit eveneens voor de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen, maar beslist niet voor de Turkse
en Marokkaanse vrouwen. Hun participatiekansen zijn veel kleiner dan die van
autochtone vrouwen. Opleidingsverschillen spelen daarbij een rol, maar ook
wanneer voor opleidingsverschillen wordt gecontroleerd blijven de odds ratios voor
hen ver onder de 1. Het is opvallend dat bij de vrouwen het effect van een hogere
opleiding veel sterker is dan bij de mannen. Dit sluit aan bij het al eerder 
gememoreerde fenomeen dat hoger opgeleide vrouwen meer en langer aan de
arbeidsmarkt deelnemen dan lager opgeleide vrouwen (Niphuis-Nell en
Hooghiemstra 1993).

Tabel 3.2 Effecten van herkomst en andere verklarende variabelen op de kansverhouding voor
deelname aan de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen, 15-24-jarigen die niet meer deelnemen
aan volledig dagonderwijs, 1994 (odds ratios; bij vetgedrukte ratios zijn de onderliggende effecten
significant)

                          mannen                      vrouwen

herkomst (aut = ref.cat.)
Turkije 0,6 0,6 0,1 0,2
Marokko 0,7 0,9 0,1 0,2
Suriname 0,4 0,3 0,7 0,8
Antillen 0,9 1,0 0,5 0,5

opleiding (geen/bao = ref.cat.)
vbo/mavo 2,7 2,6
mbo/wo 2,0 5,5

leeftijd 1,2 1,0

pseudo-R  * 100 3,6 6,3 12,2 18,22

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

3.2.4 Verschillen tussen schooltypen

Met de gegevens uit het VOCL kan de arbeidsmarktdeelname van de onderwijs-
verlaters uit het cohort 1989 in verband worden gebracht met het schooltype waarin
zij hun opleiding in het voortgezet onderwijs zijn begonnen én met het hoogste
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schooltype waarvan een diploma is behaald (figuur 3.5). Figuur 3.5 biedt een op het
eerste gezicht verwarrend beeld van de overgang van school naar de arbeidsmarkt. 
Voor een goed begrip van de patronen van deelname aan de arbeidsmarkt moet
worden bedacht dat de cohort'89-deelnemers binnen het mbo, hbo en universitair
onderwijs voor het overgrote deel nog deelnemen aan dat onderwijs. De geringere
deelname aan de arbeidsmarkt van starters in hogere schooltypen en van bezitters
van hogere diploma's moet tegen deze achtergrond worden begrepen. Het gaat om
jongeren die, na een start in het voortgezet onderwijs op een betrekkelijk hoog
niveau, een diploma hebben behaald maar daarna geen verdere opleiding meer zijn
gaan volgen, dan wel daar voortijdig mee zijn gestopt. Ze begeven zich (nog) niet
op de reguliere arbeidsmarkt en gaan wellicht na enige tijd alsnog deelnemen aan
een vervolgopleiding. Bij degenen die lager zijn gestart en bij de lager gediplo-
meerden is de arbeidsmarktparticipatie veel hoger. Het merendeel van hen heeft de
overstap van school naar de arbeidsmarkt definitief gemaakt.
Een relatief lage arbeidsmarktparticipatie vertonen ook de onderwijsverlaters die
geen enkel diploma hebben behaald en die kunnen worden beschouwd als
voortijdig onderwijsverlaters. De redenen waarom zij niet deelnemen aan de
arbeidsmarkt zullen ongetwijfeld andere zijn dan bij de onderwijsverlaters met
hogere diploma's.

Figuur 3.5 Arbeidsmarktdeelname, naar eerste schooltype in het voortgezet onderwijs en naar
hoogste behaalde diploma, leerlingen die in 1989 deelnamen aan het eerste leerjaar voortgezet
onderwijs en die vóór het begin van het zevende jaar na de start het onderwijs hebben verlaten,
1996 (in procenten)

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo + brugklas lbo/mavo/havo/vwo
havo -/+- = brugklas mavo/havo/vwo
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Eerder is al gebleken dat de deelname aan de arbeidsmarkt door onderwijsverlaters
uit het VOCL'89 die tot de minderheden behoren veel lager is dan de arbeidsmarkt-
participatie van autochtone onderwijsverlaters (figuur 3.4). Het ligt voor de hand
om aan te nemen dat dit te maken heeft met hun de voorafgaande schoolloopbanen.
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Vanwege de merkwaardige samenhang tussen loopbaanaspecten en arbeidsmarkt-
participatie, waarvan iets tot uitdrukking komt in figuur 3.6, is het echter niet
zinvol om dit op de huidige VOCL-gegevens verder door te analyseren.
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3.2.5 Conclusie

Bij de beschrijving van de kansen van personen en groeperingen op de arbeids-
markt wordt over het algemeen uitgegaan van diegenen die als werkenden of
werkzoekenden de facto deelnemen aan de arbeidsmarkt. In de leeftijdsgroepe-
ringen die voor deelname aan de arbeidsmarkt in aanmerking komen, zijn er echter
ook velen die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit geldt zelfs voor schoolver-
laters. In de hiervóór besproken analyses is gebleken dat non-participatie onder
jongeren en schoolverlaters uit de minderheden meer voorkomt dan onder autoch-
tone jongeren. De grotere non-participatie van de jongeren uit de minderheden is
echter geen algemeen verschijnsel. Het is geslachts- en herkomstspecifiek.
Uitsluitend de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen nemen in veel mindere mate
deel aan de arbeidsmarkt dan autochtone vrouwen. Onder de jonge mannen uit de
minderheden en onder de Surinaamse en in mindere mate ook bij de Antilliaanse/
Arubaanse jonge vrouwen is de deelname aan de arbeidsmarkt vergelijkbaar met
die van hun autochtone seksegenoten.
Het beeld dat tevoorschijn komt uit de analyse van de arbeidsmarktparticipatie van
dwarsdoorsnedegegevens over jongeren, wijkt af van dat van de onderwijsverlaters.
De deelname aan de arbeidsmarkt onder de onderwijsverlaters uit de minderheden
is in elk van de onderscheiden minderheidsgroeperingen beduidend lager dan onder
de autochtone onderwijsverlaters. Non-participatie komt relatief veel voor bij
ongediplomeerde onderwijsverlaters, maar ook bij gediplomeerden die, nadat zij
een relatief hoge initiële opleiding met succes hebben voltooid, niet meer of nog
niet hebben deelgenomen aan een vervolgopleiding dan wel daarmee zijn gestopt.
In hoofdstuk 2 van deze rapportage is gebleken dat jongeren uit de minderheden
onder de ongediplomeerden zijn oververtegenwoordigd. Dit verklaart een, overi-
gens klein, deel van hun hogere non-participatie. Het beschikbare materiaal biedt
echter geen mogelijkheden dit op een goede manier uit te zoeken. Anders dan ver-
wacht, is de kans op deelname aan de arbeidsmarkt van jongeren uit de minder-
heden die tot de eerste generatie behoren groter dan die van de tweede generatie. 

3.3 Arbeidskansen

Wat betreft hun deelname aan de arbeidsmarkt onderscheiden jongeren uit de
minderheden zich vrijwel alleen van autochtone jongeren doordat jonge Turkse en
Marokkaanse vrouwen in veel mindere mate participeren dan Surinaamse, Antil-
liaanse/Arubaanse en autochtone vrouwen. Bij de onderwijsverlaters is de arbeids-
marktparticipatie van de minderheden echter over het geheel genomen geringer
dan die van de autochtone schoolverlaters. Nu dit duidelijk is, kan de aandacht
volledig worden gericht op de kansen op werk en op de werkloosheidsrisico's van
die jongeren en onderwijsverlaters uit de minderheden die deelnemen aan de
arbeidsmarkt.

Hoe staat het met de kansen op werk en met de werkloosheidsrisico's van
onderwijsverlaters uit de minderheden? In hoeverre speelt het gevolgde onderwijs
hierbij een rol? Ook voor de beantwoording van deze vragen is er geen onderzoek
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beschikbaar dat hier specifiek op is gericht. Daarom wordt in deze en de volgende
paragrafen getracht om met behulp van gegevens uit verschillende databestanden
op caleidoscopische wijze een totaalbeeld te construeren. Elk van de afzonderlijke
stukjes van dit beeld heeft zijn eigen beperkingen, maar bij elkaar genomen geven
ze toch een redelijk betrouwbaar en betrekkelijk recent beeld van de arbeidskansen
van jongeren uit de minderheden. De gebruikte databestanden zijn dezelfde als in
hoofdstuk 2: EBB'87-'95, SPVA'95, VOCL'89 en RUBS'94-'95. Hoofdstuk 1,
paragraaf 1.5 bevat nadere informatie over de bestanden.

Deze paragraaf beschrijft de deelname aan arbeid van jongeren uit de minderheden
op basis van dwarsdoorsnedegegevens. Het gaat daarbij steeds om jongeren die
participeren op de arbeidsmarkt. Jongeren die nog onderwijs volgen of die om
andere redenen niet deelnemen aan de arbeidsmarkt blijven buiten beschouwing.
Het percentage werkenden onder de arbeidsmarktparticipanten in een bepaalde
groepering wordt opgevat als de arbeidskans voor personen uit die groepering. Het
begrip 'arbeidskans' heeft hier dus betrekking op de statistische kans dat iemand uit
een bepaalde groepering die deelneemt aan de arbeidsmarkt, werk heeft. Dit
kansbegrip moet worden onderscheiden van een dynamisch kansbegrip, dat staat
voor de kans dat een deelnemer aan de arbeidsmarkt in een bepaalde periode werk
krijgt. Personen die geen betaald werk hebben voor ten minste 12 uur per week
maar die daar wel naar op zoek zijn gelden als werkloos.  Door uitsluiting van2

degenen die niet aan de arbeidsmarkt deelnemen, vormt de statistische kans op
werkloosheid voor leden van een bepaalde groepering het complement van de kans
op arbeid. De beschrijving hier neemt de werkenden als uitgangspunt. Het gaat dus
steeds over arbeidskansen en niet over werkloosheidsrisco's. Aangezien deze twee
echter elkaars complement vormen, zijn werkloosheidsrisico's in feite geïmpliceerd
in de arbeidskansen. Voor alle duidelijkheid worden soms niet alleen arbeidskansen
vermeld, maar ook werkloosheidsrisico's.

3.3.1 Ontwikkeling van de arbeidskansen sinds 1987

In verband met het onderwerp van deze studie, de overgang van school naar werk,
gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de kansen op werk van jongeren
in de leeftijd van 15-24 jaar. In deze leeftijdscategorie verlaten de meeste jongeren
het onderwijs en betreden zij de arbeidsmarkt. Een dwarsdoorsnede van jongeren
uit deze leeftijdscategorie geeft een zeker beeld van de uitkomst van deze schakel in
hun loopbaan. Figuur 3.6 geeft een overzicht van de arbeidskansen van jongeren uit
onderscheiden herkomstgroeperingen in de periode 1987-1995. Teneinde de cijfers
over de 15-24-jarige jongeren enig reliëf te geven, zijn in figuur 3.6 ook de
gegevens van 25-29-jarigen opgenomen.
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Figuur 3.6 Arbeidskansen, naar periode, herkomst en leeftijd, 15-29-jarige deelnemers aan de
arbeidsmarkt, 1987-1995 (in procenten) 

aut = autochtonen; EU/VS = personen uit landen van de EU of de Verenigde Staten; ngl = personen
uit niet-geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM =
Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

De arbeidskansen van de autochtone 15-24-jarigen zijn over de hele periode
1987-1995 aanzienlijk gunstiger dan die van hun leeftijdgenoten uit de minder-
heden. Terwijl van de autochtone jongeren in deze leeftijdscategorie ongeveer 90%
werk heeft, is dit bij de minderheden niet meer dan zo'n 65%. In de periode 1993-
1995 geldt eenzelfde percentage voor jongeren uit niet-geïndustrialiseerde landen.
De arbeidskansen van jongeren uit landen van de EU en uit de Verenigde Staten
zijn veel gunstiger en benaderen die van de autochtone jongeren.

Bij een ruime arbeidsmarkt, dat wil zeggen een markt waarbij het aanbod de vraag
overtreft, zijn de arbeidskansen van jongeren over het algemeen kleiner dan die van
oudere deelnemers aan de arbeidsmarkt. Uit figuur 3.6 blijkt dat deze regel ook
voor arbeidsmarktparticipanten uit de minderheden geldt. De aandelen werkenden
zijn in elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen onder de 15-24-jarigen
lager dan onder de hogere leeftijdscategorie, de 25-29-jarigen.
Geringere arbeidskansen voor jongeren uit de minderheden impliceren hogere
werkloosheidsrisico's. Die waren in de beschreven periode voor 15-24-jarigen uit de
minderheden 2,5 tot 3,5 keer zo groot als voor autochtone jongeren. Het eerste
cijfer betreft het werkloosheidsrisico van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
jongeren in de periode 1993-1995. Het tweede cijfer geeft de werkloosheids-
verhouding weer van Turkse en Marokkaanse en Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse jongeren ten opzichte van autochtone jongeren in de periode 1987-1989.
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Onder de 25-29-jarigen zijn de verhoudingscijfers voor de minderheden ondanks
hun geringere werkloosheid nog ongunstiger. Dat komt door de lagere werkloos-
heid onder de autochtone arbeidsmarktdeelnemers in deze leeftijdscategorie.

De ontwikkeling in de loop van de tijd vertoont voor de verschillende herkomst-
categorieën een divers beeld. Over het geheel genomen lagen de arbeidskansen voor
de 15-24-jarigen in de periode 1987-1989 nagenoeg op hetzelfde niveau als in de
periode 1993-1995. In de tussenliggende periode was er voor jongeren meer kans
op werk.
De ontwikkeling van de arbeidskansen van de jongeren volgt over het geheel
genomen het patroon van de ontwikkeling van de vraag naar arbeid (zie hoofd-
stuk 1, § 1.4) op de voet. De vraaguitbreiding tot 1993 wordt weerspiegeld in een
toename van het aandeel werkenden onder de jongeren in de periode 1990-1992.
Het wegvallen van de vraaggroei in 1993 en 1994 vindt zijn weerslag in de afname
van het aandeel werkenden in de periode 1993-1995. Het sterke herstel van de
arbeidsvraag na 1994 komt in figuur 3.6 nog niet tot uitdrukking. 
De ontwikkeling van de arbeidskansen van de jongeren uit de minderheden wijkt af
van het algemene patroon. Dit is vooral het geval bij de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Hun arbeidskansen vertonen over de totale
periode een duidelijk opgaande lijn en zijn daardoor in de periode 1993-1995
gunstiger dan de kansen van de Turkse en Marokkaanse jongeren.
Bij de laatstgenoemde groepering, de Turkse en Marokkaanse jongeren, is de
terugval na 1992 iets geringer dan onder de totale categorie 15-24-jarigen.
Opmerkelijk is de relatief sterke vermindering van de arbeidskansen in de periode
1993-1995 voor de jongeren uit de categorie van de niet-geïndustrialiseerde landen.
Een vergelijkbare vermindering van kansen is geconstateerd bij de deelname aan de
arbeidsmarkt (zie § 3.2). Daarbij is opgemerkt dat dit waarschijnlijk het gevolg is
van de sterke instroom van asielzoekers die in de eerste helft van de jaren negentig
heeft plaatsgevonden. Aangenomen kan worden dat dit ook een negatief effect op
hun arbeidskansen heeft gehad. In de Rapportage minderheden 1996 (Tesser et al.
1996: 91-92) zijn gegevens gepresenteerd waaruit blijkt dat maar weinig arbeids-
gerechtigde asielzoekers erin slagen om in de eerste jaren van hun verblijf werk te
vinden en te behouden.

3.3.2 In absolute aantallen

De beschrijving van de ontwikkeling van de arbeidskansen van deelnemers aan de
arbeidsmarkt heeft betrekking op percentages. Het is zinvol om ook naar de
ontwikkeling van de absolute aantallen werkenden te kijken (tabel 3.3). Daarbij
doet zich overigens wel een probleem voor met de definitie van herkomst in de
EBB. De herkomst van personen wordt in de EBB vastgesteld aan de hand van de
nationaliteit en het geboorteland. Is een van die twee een 'buitenland', dan geldt dit
als het herkomstland. Voor het vaststellen van de ontwikkeling van het aantal
werkenden in de loop van de tijd levert dit vooral bij Turkse en Marokkaanse
jongeren problemen op. De laatste jaren verkrijgt een steeds groter deel van de
Turken en Marokkanen de Nederlandse nationaliteit. Als gevolg hiervan neemt het
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aantal Turkse en Marokkaanse jongeren volgens de EBB-definitie af. Een steeds
groter deel van hen is in Nederland geboren en heeft ook de Nederlandse
nationaliteit. Bij de Surinamers doet zich iets vergelijkbaars voor, zij het niet als
gevolg van nationaliteitswisseling, maar omdat een steeds groter deel van de
Surinaamse jongeren, die doorgaans de Nederlandse nationaliteit al hebben, in
Nederland is geboren.

Tabel 3.3 Werkenden, naar herkomst, 15-24-jarigen, 1987-1995 (jaargemiddelden per periode van
drie jaar; absolute aantallen)

1987-1989 1990-1992 1993-1995

autochtonen 948.117 891.136 766.666
Europese Unielanden/Verenigde Staten 19.154 20.602 16.157
personen uit niet-geïndustrialiseerde
landen  5.786 7.121 5.982
Surinamers/Antillianen/Arubanen 11.906 12.319 14.561
Turken/Marokkenen 14.920 18.682 18.636

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Ondanks het voorbehoud ten aanzien van de herkomstdefinitie kan worden
vastgesteld dat de aantallen werkenden onder autochtone jongeren en jongeren uit
de minderheden een tegengestelde ontwikkeling doormaken. Terwijl het aantal
autochtone 15-24-jarigen dat werkt afneemt, neemt het aantal werkenden uit de
minderheden in deze leeftijdscategorie toe. In de periode 1993-1995 waren er uit de
vier grootste minderheidsgroeperingen jaarlijks ruim 6.000 15-24 jarigen méér aan
het werk dan in de periode 1987-1990. In procenten is dit een toename van 22%.
Het aantal autochtone werkenden in deze leeftijdscategorie was in de periode
1993-1995 per jaar ruim 180.000 minder dan in 1987-1989: een afname van 19%.
De werkenden uit de vier grootste minderheidsgroeperingen in de leeftijd van
15-24 jaar vormden in de periode 1993-1995 ongeveer 4% van het totale aantal
werkenden in deze leeftijdscategorie. Wanneer er rekening mee wordt gehouden dat
van de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse 15-24-jarigen ongeveer een kwart tot
de tweede generatie behoort én de Nederlandse nationaliteit heeft, dan komt dit
aandeel op 4,7%. Het aandeel van de vier grootste minderheidsgroeperingen onder
de 15-24-jarigen bedroeg in 1995 8,3%. Bij een evenredige deelname aan arbeid
zouden in dat jaar, inclusief de tweede generatie Nederlandse Surinamers en
Antillianen/Arubanen, naar schatting ruim 66.000 15-24-jarigen uit de vier
grootste minderheidsgroeperingen aan het werk zijn geweest. Dat is ongeveer
30.000 meer dan het feitelijk aantal. 

3.3.3 Arbeidskansen naar leeftijd, geslacht en geboortelandgeneratie

De tot hiertoe besproken gegevens zijn betrekkelijk globaal. De gehanteerde
leeftijdscategorieën zijn grof en een differentiatie naar geslacht en naar specifieke
herkomstgroeperingen is nog niet gemaakt. Eerder is al gebleken dat jongeren van
15-24 jaar minder kans op werk hebben dan 25-29-jarigen. Een verdere uitsplitsing
van de 15-24-jarigen naar leeftijd laat zien dat ook binnen deze leeftijdscategorie de
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arbeidskansen van de jongeren ongunstiger zijn die van de ouderen. Dit geldt voor
de minderheden in vrijwel gelijke mate als voor de autochtone jongeren (figuur
3.7).

Figuur 3.7 Arbeidskansen, naar periode, herkomst en leeftijd, 15-24-jarige deelnemers aan de
arbeidsmarkt, 1987-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

De uitsplitsing naar leeftijd maakt het mogelijk de ontwikkeling in de loop van de
tijd verder te specificeren. Onder de 15-19-jarigen zijn de arbeidskansen van de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren als gevolg van het toegenomen
aandeel werkenden in de periode 1993-1995 gelijk geworden aan die van de
Turken en Marokkanen. In de leeftijdscategorie 20-24 jaar zijn ze de Turken en
Marokkanen voorbijgestreefd. In deze leeftijdsgroepering is de positie van de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren ten opzichte van de autochtone
jongeren beduidend gunstiger dan in de leeftijdscategorie 15-19-jarigen. 

De SPVA'94 biedt de mogelijkheid afzonderlijke herkomstgroeperingen te
onderscheiden en tegelijkertijd te differentiëren naar geslacht (figuur 3.8). In
vergelijking met de hiervóór besproken gegevens uit de EBB zijn de resultaten
opmerkelijk. De percentages werkenden onder de Surinaamse jonge vrouwen en de
Turkse jonge mannen zijn verassend hoog. Ze benaderen de percentages werkenden
onder de autochtone arbeidsmarktparticipanten. Dat komt ten dele doordat de
arbeidskansen van de autochtone jongeren in de SPVA lager zijn dan in de EBB.
Dat is weer een gevolg van de omstandigheid dat het autochtone deel van de
SPVA-steekproef niet volledig representatief is voor de gehele autochtone



40

60

80

100

autochtonen Surinamers Antillianen/Arubanen Turken Marokkanen

totaal man vrouw

%

110

bevolking. Personen uit de autochtone bevolking die in de vier grote steden wonen
zijn in de SPVA oververtegenwoordigd. De werkloosheid is in de vier grote steden
hoger dan in het land als geheel en dus zijn de kansen op werk er kleiner. Dit houdt
overigens ook in dat de sterke geografische concentratie van de minderheden in de
grote steden een factor is die bijdraagt aan hun relatief ongunstige arbeidskansen.

Figuur 3.8 Arbeidskansen, naar geslacht en herkomstgroepering, 15-24-jarige deelnemers aan de
arbeidsmarkt, 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerkling

De SPVA-gegevens tonen bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren
gunstiger arbeidskansen voor de vrouwen. Antilliaanse/Arubaanse mannen en
Marokkaanse mannen en vrouwen nemen de slechtste positie in. Minder dan 60%
van de arbeidsmarktparticipanten onder hen had in 1994 werk. 

De arbeidskansen voor sommige segmenten van de jongerenbevolking uit de
minderheden zijn in de SPVA gunstiger dan op grond van de EBB-resultaten kon
worden verwacht. Anders dan bij de afwijkende resultaten voor de autochtone
jongeren, is het niet waarschijnlijk dat dit een gevolg is van steekproefverschillen.
Wel kan het te maken hebben met verschillen in de definitie van herkomst in de
twee onderzoeken. De definitie van herkomst in de EBB is al ter sprake geweest bij
de bespreking van de ontwikkeling van de absolute aantallen werkende jongeren.
Anders dan in de SPVA, worden in de EBB jongeren uit de minderheden die tot de
tweede generatie behoren maar die de Nederlandse nationaliteit hebben, tot de
autochtone bevolking gerekend. Verschillen in arbeidskansen tussen geboorteland-
generaties zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de aangetroffen discrepanties.
Doorgaans wordt immers aangenomen dat jongeren uit de minderheden die in
Nederland zijn geboren of die hun schoolopleiding geheel in Nederland hebben
gevolgd en die in deze studie tot de tweede generatie worden gerekend, betere
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arbeidskansen hebben dan jongeren uit de eerste generatie. Figuur 3.9 ondersteunt
deze veronderstelling echter niet. In het algemeen is de kans dat een jongere uit de
minderheden werk heeft in de tweede generatie niet groter dan in de eerste
generatie. Op deze regel is één uitzondering: bij de Antilliaanse/Arubaanse
jongeren is er wel een verschil en dat is nog erg groot ook. Van de Antilliaanse/
Arubaanse arbeidsmarktparticipanten uit de tweede generatie heeft meer dan 80%
werk, terwijl de kans dat een jongere uit de eerste generatie Antillianen/Arubanen
werk heeft minder dan 50% bedraagt. Het ziet ernaar uit dat er zich onder de
Antilliaanse/Arubaanse jongeren een groepering bevindt waarvoor de arbeids-
kansen wel zeer ongunstig zijn. Dit blijkt vooral te gelden voor Antilliaanse/
Arubaanse jongens die niet in Nederland zijn geboren en die dus tot de eerste
generatie worden gerekend. Daar staat onder de Antillianen/Arubanen een andere
groep tegenover met een juist zeer gunstige arbeidspositie: de Antilliaanse jonge
vrouwen die tot de tweede generatie behoren. In eerdere rapportages is de enigszins
tweetoppige verdeling van de Antilliaanse/Arubaanse bevolking over positie-
bepalende kenmerken al enkele keren gesignaleerd en ook hier komt deze dus weer
duidelijk naar voren.

Figuur 3.9 Arbeidskansen, naar geboortelandgeneratie en herkomstgroepering, 15-24-jarige
deelnemers aan de arbeidsmarkt, 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

3.3.4 Werklozen: werkloosheidsduur

De voor deze rapportage gekozen invalshoek voor de beschrijving van de positie
van jongeren uit de minderheden op de arbeidsmarkt richt de blik op de werkenden.
Het is al een keer opgemerkt dat werkloosheidsrisico's in deze benadering het
complement vormen van arbeidskansen. Werkloosheid en werkloosheidsrisico's
worden over het algemeen dan ook niet afzonderlijk behandeld. Wel is het nodig
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hier afzonderlijk aandacht te besteden aan de duur van de werkloosheid. Bezien
vanuit de kansen op werk hoeft een zekere mate van werkloosheid niet zonder meer
problematisch te zijn. Wanneer er voor de werklozen voldoende kansen op werk
zijn, kunnen perioden dat men werk heeft afgewisseld worden met perioden van
kortdurende werkloosheid. Langer durende werkloosheid is wel problematisch
omdat het door arbeidsorganisaties doorgaans wordt opgevat als indicator voor een
geringere arbeidsgeschiktheid. Langdurige werkloosheid heeft over het algemeen
dan ook negatieve effecten op de arbeidskansen. Gezien de relatief ongunstige
kansen op werk voor jongeren uit de minderheden is het te verwachten dat zij ook
langer werkloos zijn dan autochtone jongeren.

Uit figuur 3.10 valt af te leiden dat langdurige werkloosheid bij jongeren uit de
minderheden inderdaad vaker voorkomt dan bij autochtone jongeren. Tegelijkertijd
blijkt echter dat er tussen de onderscheiden minderheidsgroeperingen aanzienlijke
verschillen zijn en dat bovendien de ontwikkeling in de loop van de tijd opvallende
patronen vertoont. In vrijwel dezelfde mate als waarin het aandeel langdurig
werklozen onder Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren afneemt, neemt
het onder Turkse en Marokkaanse jongeren toe. Onder autochtone jongeren is de
ontwikkeling in de loop van de tijd ook positief, zij het dat de afname van het
aandeel langdurig werklozen bij hen veel minder snel gaat dan bij Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren. 

Figuur 3.10 Meer dan 1 jaar werkloos, naar periode en herkomst, werkloze 15-24-jarigen, 1987-
1995 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

3.3.5 Conclusie

De arbeidskansen van jongeren uit de minderheden zijn de afgelopen jaren over het
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geheel genomen aanzienlijk ongunstiger geweest dan de kansen van autochtone
jongeren. Onder de 15-24-jarigen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen die
deelnemen aan de arbeidsmarkt is het aandeel werkenden 15 tot 30 procentpunten
lager dan het landelijk cijfer voor hun autochtone leeftijdgenoten. Uitgedrukt in
termen van werkloosheid betekent dit een 2,5 tot 3,5 keer zo hoge werkloosheid
onder jongeren uit de minderheden in vergelijking met autochtone jongeren.

De arbeidskansen van jongeren met een Turkse of Surinaamse achtergrond zijn
beduidend gunstiger dan die van Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren.
In sommige herkomstgroeperingen zijn er substantiële verschillen in samenhang
met geslacht. Dit geldt vooral voor de Surinamers en Antillianen/ Arubanen. Bij
hen zijn de arbeidskansen van de jonge vrouwen beduidend groter dan die van hun
mannelijke leeftijdgenoten. Gerekend naar de combinatie van herkomst en geslacht
is de positie van de Surinaamse jonge vrouwen en van de Turkse jonge mannen het
gunstigst. Vergeleken met jongeren die in dezelfde delen van ons land wonen als
zij, is hun positie op de arbeidsmarkt nauwelijks ongunstiger dan die van
autochtone jongeren. Ten opzichte van autochtone jongeren in het hele land ligt het
aandeel werkenden onder hen nog zo'n 10 procentpunten lager. Uitgesproken
ongunstig is de positie van de Marokkaanse jongeren en van de
Antilliaanse/Arubaanse jonge mannen. Minder dan 60% van de arbeidsmarkt-
deelnemers onder hen heeft werk. Bij de Antillianen/Arubanen maakt het daarbij
echter een groot verschil of men tot de eerste of de tweede generatie behoort. Van
alle hier onderscheiden groeperingen is de positie van de Antilliaanse/Arubaanse
jonge mannen van de eerste generatie veruit het ongunstigst. Minder dan de helft
van de arbeidsmarktparticipanten uit deze groepering heeft werk.

De ontwikkeling van de arbeidskansen van jongeren in de loop van de tijd volgt de
ontwikkeling van de vraag op de arbeidsmarkt. Dit resulteert voor de groep als
geheel in een toename van het percentage werkenden in de periode 1990-1992,
gevolgd door een afname in de periode 1993-1995. De sterke toename van de vraag
naar arbeid in 1995 en 1996 kon in de cijfers over de jongeren uit de minderheden
nog niet worden verwerkt. Aangenomen kan worden dat hun arbeidskansen in
1995 en 1996 weer zijn verbeterd. De positie op de arbeidsmarkt van de Surinamers
en Antillianen/Arubanen wijkt in gunstige zin af van het algemene patroon. Het
aandeel werkenden vertoont bij hen over de hele periode een stijgende lijn.
Gegeven de extreem ongunstige positie in 1994 van de Antilliaanse/Arubaanse
jongeren van de eerste generatie, moet ervan uit worden gegaan dat dit vooral een
gevolg is van een positieve ontwikkeling voor Surinaamse jongeren en voor
Antilliaanse/Arubaanse jongeren die tot de tweede generatie behoren.
De relatief gunstige ontwikkeling van de arbeidskansen van de Surinaamse
jongeren en van een deel van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren komt ook tot
uitdrukking in het aandeel langdurig werklozen onder hen. Dit is in de periode
1987-1995 substantieel gedaald. De daling doet zich overigens ook voor onder
autochtone jongeren en het is mogelijk dat het activerend arbeidsmarktbeleid voor
jongeren (AAJ) en de jeugdwerkgarantie (JWG) hierbij een rol hebben gespeeld
(zie hoofdstuk 6). Deze maatregelen hebben echter bij de Turkse en Marokkaanse
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jongeren een vergroting van het aandeel langdurig werklozen niet kunnen
voorkomen.
Bezien in absolute aantallen, vertoont de ontwikkeling van de deelname aan werk
van autochtone jongeren en jongeren uit de minderheden een opvallend patroon.
Terwijl het absolute aantal werkende jongeren uit de autochtone bevolking afneemt,
neemt het absolute aantal jongeren uit de minderheden dat werkt juist toe.

3.4 Opleiding en arbeidskansen

In de voorgaande paragraaf zijn de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden
in verband gebracht met de ontwikkeling van de vraag naar arbeid. In hoofdstuk 1
(§ 1.4) is gebleken dat de vraag naar arbeid zich niet over de hele linie in dezelfde
mate ontwikkelt. In samenhang met het niveau en ook met de richting van de
gevraagde kwalificaties zijn er grote verschillen in de vraagontwikkeling. Een
uitbreiding van de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, vooral met een
technische richting, gaat gepaard met een afnemende vraag naar lager opgeleiden
op ten hoogste vbo- of mavo-niveau, terwijl de vraag naar werkenden op elementair
niveau in relatieve zin min of meer gelijk blijft. Aangezien het aantal aanbieders
met een opleiding op de lagere niveaus afneemt en de vraag naar arbeid in het
algemeen sinds 1995 sterk is toegenomen, hoeft de huidige en toekomstige positie
van de laagst opgeleide toetreders tot de arbeidsmarkt niet op voorhand als
ongunstig te worden gekwalificeerd.

De marktpositie van aanbieders van arbeid is afhankelijk van een complex geheel
van factoren. De algemene verhouding tussen vraag en aanbod speelt een rol, de
mogelijkheden tot substitutie van een bepaalde combinatie van niveau en richting
van de gevraagde opleiding zijn van belang, alsmede de vraag-/aanbodverhouding
voor personen met een ander opleidingsniveau dan dat van de aanbieders.
Daarnaast vormen ook de langere-termijnstrategieën van bedrijven ten aanzien van
de personeelsvoorziening een factor. Deze zijn bijvoorbeeld in de industrie meer
dan voorheen gericht op loopbaanontwikkeling van werknemers binnen het bedrijf.
Dit leidt tot relatief hoge aanvangseisen voor betrekkelijk laaggeschoold werk
(Dagevos 1995: 106). De effecten van deze factoren voor jongeren als toetreders tot
de arbeidsmarkt en meer in het bijzonder voor degenen onder hen die tot de
minderheden behoren, zijn onzeker. De door opleiding verkregen kwalificaties
spelen zeker een rol, maar door de veelheid van factoren die in het spel zijn, is op
voorhand moeilijk te zeggen wat precies de effecten zullen zijn van opleidings-
verschillen op de arbeidskansen.
In hoofdstuk 2 is gebleken dat jongeren uit de minderheden over het algemeen met
een lager opleidingsniveau de arbeidsmarkt betreden dan autochtone jongeren.
Meer in het bijzonder komt een aanzienlijk groter deel van de jongeren uit de
minderheden de arbeidsmarkt op zonder enig onderwijsdiploma te hebben behaald.
In deze paragraaf wordt onderzocht wat de invloed is van het geringere
opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden op hun arbeidskansen.

Als gevolg van de in hoofdstuk 1 (§ 1.4) aangeduide ontwikkelingen op de
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arbeidsmarkt zijn de arbeidsmarktkansen van lager opgeleiden al geruime tijd
aanzienlijk slechter dan de mogelijkheden van personen met een hogere opleiding. 
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Figuur 3.11 Arbeidskansen, naar periode, opleiding en leeftijd, 15-24-jarige deelnemers aan de
arbeidsmarkt, 1990-1995 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'90-'95) SCP-bewerking

Uit figuur 3.11 blijkt dat dit ook geldt voor jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar.
In de twee perioden die in figuur 3.11 zijn afgebeeld, zijn de arbeidskansen van
jongeren die na het basisonderwijs geen vervolgopleiding meer hebben afgerond
aanzienlijk ongunstiger dan de kansen van hun hoger opgeleide leeftijdgenoten. Uit
de lagere aandelen werkenden in de categorie 15-19-jarigen valt af te leiden dat
vooral de toetreders tot de arbeidsmarkt moeite hebben met het verkrijgen van
werk. Van de laagst opgeleide jongeren van 15-19 jaar die in de periode 1993-1995
deelnamen aan de arbeidsmarkt, had niet meer dan tweederde werk.

In discussies en beleidsstukken over de aansluiting tussen onderwijs en werk wordt
een kwalificatie op het niveau vbo/mavo niet langer gezien als een adequate
voorbereiding op de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 6).  De zogeheten startkwalificatie3

zou minstens op het niveau mbo-k/leerlingwezen moeten liggen. In dit verband is
het interessant te constateren dat van de 170.000 15-19-jarigen die in de periode
1993-1995 jaarlijks deelnamen aan de arbeidsmarkt, er meer dan 100.000 ten
hoogste een vbo/mavo-opleiding hadden. In figuur 3.11 is te zien dat de kansen op
werk voor deze jongeren niet kleiner zijn dan voor de hoger opgeleiden. Onder de
20-24-jarigen zijn de arbeidskansen van de vbo/mavo-diplomabezitters wel iets
geringer dan die van de mbo/havo/vwo-groep, maar beter dan de kansen van de in
het hbo en wetenschappelijk onderwijs afgestudeerden. Vastgesteld kan worden dat
de cesuur ten aanzien van de arbeidskansen in de eerste plaats ligt bij het al dan
niet behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs. Het niveau van de
opleiding daarboven doet er in vergelijking daarmee veel minder toe.
Interessant in figuur 3.11 is ten slotte nog dat de periodeverschillen in de arbeids-
kansen die in de voorgaande paragraaf zijn vastgesteld, zich op elk opleidings-
niveau in vrijwel dezelfde mate voordoen. Hieruit blijkt het grote belang van de
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conjunctuur en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de arbeidsvraag voor
de arbeidskansen van alle toetreders tot de arbeidsmarkt.

3.4.1 Relevantie van opleiding voor verschillen tussen minderheden en
autochtonen

In hoofdstuk 2 is gebleken dat het voortraject naar de arbeidsmarkt voor jongeren
uit de minderheden veel vaker dan voor autochtone jongeren uitloopt op het voor-
tijdig, dat wil zeggen zonder diploma, verlaten van het onderwijs. Veel jongeren uit
de minderheden gaan dus de arbeidsmarkt op zonder een diploma van een oplei-
ding binnen het voortgezet onderwijs of van een beroepsopleiding te hebben
behaald. Eveneens in hoofdstuk 2 zijn cijfers besproken over de aandelen onge-
diplomeerden onder de 15-25-jarige jongeren die niet meer deelnemen aan het
onderwijs. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren liggen deze boven de 50%. Ook
van de autochtone jongeren haalt een substantieel deel niet het diploma van enige
opleiding in het voortgezet onderwijs, maar het aandeel komt bij hen toch niet
boven de 20%.
Gezien het hoge aandeel ongediplomeerden onder jongeren uit de minderheden en
de geringere arbeidskansen van ongediplomeerde jongeren, kan men zich afvragen
in welke mate de ongunstige arbeidspositie van een deel van de jongeren uit de
minderheden valt toe te schrijven aan hun opleidingsniveau. De vraag is op basis
van de EBB-gegevens op dezelfde wijze geanalyseerd als in paragraaf 3.2 is
gebeurd met de deelname aan de arbeidsmarkt. In dit geval is de arbeidskans
geschat, of preciezer gezegd: de kansverhouding voor werk. Dit is verhouding van
de kans dat iemand werk heeft ten opzichte van de kans dat die persoon werkloos
is. Deze kansverhouding wordt de odds voor werk genoemd. Eerst zijn de effecten
van alleen herkomstgroepering hierop geschat en vervolgens zijn daaraan de
effecten van opleiding en andere relevante factoren toegevoegd. De resultaten
worden in tabel 3.4 gepresenteerd in de vorm van odds ratios. De odds ratio is de
verhouding tussen de odds van een bepaalde categorie van een onafhankelijke
variabele ten opzichte van de odds van de referentiecategorie.

In de EBB wordt niet alleen het opleidingsniveau geregistreerd, maar ook de
richting. Er worden vier hoofdrichtingen onderscheiden: technisch, economisch/
administratief, verzorgend/dienstverlenend en een algemene richting. De algemene
richting omvat personen die alleen bao, mavo of havo/vwo hebben gevolgd. In de
analyse is gebruikgemaakt van de extra mogelijkheden die deze variabele biedt
door niveau te combineren met richting en zo recht te doen aan zowel de effecten
van niveau als de mogelijke effecten van richting.

Wanneer geen rekening wordt gehouden met opleiding en de andere controle-
variabelen, zijn er vanzelfsprekend substantiële effecten van herkomst. De
kansverhouding voor werk ten opzichte van geen werk is voor autochtone jongeren
twee tot vijf keer zo hoog als voor de overige herkomstgroeperingen. Ook de
verschillen tussen opleidingsniveaus die hiervoor zijn beschreven komen in de
analyse terug als effecten van de categorieën van de opleidingsvariabelen. Daarbij
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blijkt dat het opleidingseffect niet alleen het niveau betreft, maar dat er ook
richtingseffecten zijn. Jongeren met een technische opleiding hebben, in ieder geval
op vbo- en mbo-niveau, betere arbeidskansen dan jongeren met een opleiding van
een andere richting op hetzelfde niveau. Voor alle combinaties van niveau en
richting die in tabel 3.4 zijn opgenomen geldt dat zij substantieel betere arbeids-
kansen bieden dan de referentiecategorie van jongeren die geen opleiding in het
voortgezet onderwijs met een diploma hebben afgerond. De beste kansen zijn voor
de mbo'ers, maar de kansen van de vbo'ers met een technische opleiding zijn
eveneens relatief goed.
 

Tabel 3.4 Effecten van herkomst en andere kenmerken op de arbeidskansen, 15-24-jarige
deelnemers aan de arbeidsmarkt, 1993/1995 (odds ratios)

odds odds
ratio odds ratio ratioa

herkomst (aut = opleiding (niveau + richting; boa =
ref.cat.) ref.cat.)

EU/VS 0,44 0,47  vbo-technisch 2,34
ngl 0,21 0,24  vbo-econ./administr. 1,74
Sur/Antill/Arub 0,27 0,29  vbo-verzorgend 1,61
Tu/Mar 0,19 0,25  mavo 1,63

geslacht (vr =
ref.cat.)  mbo-technisch 3,11

man 1,11  mbo-econ./administr. 2,59
leeftijdsklasse (25-
29-jaar = ref.cat.)  mbo-verzorgend 2,96

15-19 jaar 0,51  havo/vwo 1,47
20-24 jaar 0,76  hbo/wo-technisch 1,45

 hbo/wo-econ./administr. 1,79
 hbo/wo-verzorgend 1,55

pseudo-R  * 100 4,0 7,2 7,22

Alle effecten zijn significant, maar vanwege de grote omvang van het EBB-bestand is dea

betekenis hiervan beperkt.

aut = autochtonen; EU/VS = personen uit landen van de EU of de Verenigde Staten; ngl =
personen uit niet-geïndustrialiseerde landen

Bron: CBS (EBB'93-'95) SCP-bewerking

De analyse is in de eerste plaats bedoeld om te achterhalen in hoeverre het hoge
aandeel ongediplomeerden onder de jongeren uit de minderheden hun geringere
kansen op werk verklaart. Dit blijkt slechts in beperkte mate het geval. Bij controle
voor opleiding en de overige kenmerken schuiven de odds ratios van de allochtone
groeperingen wel enigszins in de richting van 1, maar de correctie is beperkt. Bij
de Turkse en Marokkaanse jongeren is de bijdrage van opleiding aan de verklaring
van hun geringere kans op werk nog het grootst. Berekend kan echter worden dat
ook bij hen minder dan 20% van het effect van herkomst valt toe te schrijven aan
hun geringere opleiding.
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Een soortgelijke analyse van de arbeidskansen van alleen allochtone jongeren is
uitgevoerd op basis van gegevens uit de SPVA'94. De analyse had tot doel te
achterhalen of de geboortelandgeneratie en het opleidingsland van invloed zijn op
de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden. Dit blijkt niet het geval. De
arbeidskansen van de eerste generatie zijn over het geheel genomen niet kleiner of
groter dan die van de tweede generatie en ook maakt het niet uit of de opleiding in
Nederland dan wel in het herkomstland is gevolgd.

3.4.2 Conclusie

De negatieve ontwikkeling van de positie op de arbeidsmarkt van ongediplomeer-
den die in het begin van de jaren tachtig is ingezet, heeft ook gevolgen voor
jongeren die na het verlaten van het onderwijs aan het werk willen. De kansen op
werk voor de ongediplomeerden, dat wil zeggen zij die na het basisonderwijs geen
enkel diploma meer hebben behaald, zijn beduidend ongunstiger dan die van
jongeren die wel met succes een opleiding hebben afgerond. Dát men een diploma
heeft behaald is, zeker onder de jongste arbeidsmarktparticipanten, belangrijker
dan het niveau van het diploma. Opmerkelijk is daarbij dat de kansen van degenen
die ten hoogste een vbo/mavo-diploma hebben niet substantieel geringer zijn dan de
kansen van bezitters van hoger gekwalificeerde diploma's.
Bij een meer gedifferentieerde analyse van opleidingseffecten waarbij ook de
richting van de opleiding wordt betrokken, blijkt dat technisch opgeleiden op vbo-
en mbo-niveau het op de arbeidsmarkt relatief goed doen. Voorts blijken kansen
van de 15-25-jarige mbo'ers het gunstigst te zijn.
Aangezien jongeren uit de minderheden, en dan vooral de Turken en Marokkanen
onder hen, veel vaker het onderwijs verlaten zonder een diploma te hebben behaald
zou men verwachten dat hun ongunstiger arbeidskansen voor een belangrijk deel
hiertoe zijn te herleiden. Dat blijkt echter slechts in beperkte mate het geval. Niet
meer dan een vijfde van de verschillen in arbeidskansen tussen Turkse en Marok-
kaanse jongeren enerzijds en autochtone jongeren anderzijds kan worden toege-
schreven aan verschillen in opleidingsniveau en opleidingsrichting. Opleiding
speelt dus een rol, maar er zijn ook andere factoren in het spel. Welke dat zijn,
daarover geeft hoofdstuk 5 enig uitsluitsel.

3.5 Arbeidskansen van onderwijsverlaters

In hoofdstuk 2 zijn de loopbanen van jongeren uit de minderheden in de aanloop
naar de arbeidsmarkt geanalyseerd. Dat is gedaan met behulp van het VOCL-
bestand. Het bestand bevat gegevens over jongeren die in 1989 deelnamen aan het
eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Bij de beschrijving van dit cohort in
hoofdstuk 1 (§ 1.5) is vermeld dat de beschikbare cohortgegevens betrekking
hebben op de periode 1989-1996. In 1996 had 40% van alle cohortdeelnemers en
60% van de leerlingen uit de minderheden het onderwijs verlaten. Van de
onderwijsverlaters is gedurende een jaar de verdere loopbaan geregistreerd. Ze zijn
in dat jaar vier keer benaderd met vragen over hun bezigheden op dat moment. De
gegevens die dit heeft opgeleverd zijn in paragraaf 3.2 al gebruikt voor een
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beschrijving van de arbeidsmarktparticipatie van de onderwijsverlaters uit het
cohort. De kansen op werk van de onderwijsverlaters die zijn gaan deelnemen aan
de arbeidsmarkt vormen het onderwerp van deze paragraaf.

Bij het begin van het schooljaar 1996/'97 had ruim 70% van alle onderwijsverlaters
uit het cohort 1989 werk. Iets minder dan een kwart nam niet deel aan de arbeids-
markt en een kleine 6% was werkloos. Gerekend over de arbeidsmarktparticipanten
bedroeg het aandeel werkenden 92,6 %. Let wel, het gaat hier om jongeren die
gedurende het eerste jaar na het verlaten van het onderwijs op één van de vier keer
dat zij zijn ondervraagd werk hadden voor ten minste 12 uur per week.

Figuur 3.12 Werkenden, naar geslacht en herkomst, jongeren die in 1989 in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs zaten en die na het verlaten van het onderwijs zijn gaan deelnemen aan de
arbeidsmarkt, 1992/1995 (in procenten)

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Net als bij de dwarsdoorsnedegegevens die hiervóór zijn behandeld, zijn er ook
onder de onderwijsverlaters van het cohort 1989 aanzienlijke verschillen in
arbeidskansen tussen de leden van verschillende herkomstgroeperingen
(figuur 3.12). De arbeidskansen van de vrouwelijke Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse onderwijsverlaters doen niet onder voor die van de autochtone
vrouwelijke onderwijsverlaters. De mannelijke Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse schoolverlaters blijven hierbij achter. De aandelen werkenden onder
Turkse en Marokkaanse schoolverlaters zijn weliswaar beduidend lager dan onder
autochtone schoolverlaters, maar vooral de Marokkanen komen veel beter uit de
bus dan men zou verwachten op grond van de dwarsdoorsnedegegevens die in
paragraaf 3.3 zijn behandeld. Meer in het algemeen geldt dat de arbeidskansen van
de schoolverlaters uit de minderheden gunstiger zijn dan die van de totale groep
jongeren uit de minderheden van 15-24 jaar.
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3.5.1 Samenhang met opleidingsniveau

Cohortgegevens bieden meer mogelijkheden de relatie tussen arbeidskansen en de
voorafgaande schoolloopbaan te onderzoeken dan dwarsdoorsnedegegevens.
Figuur 3.13 laat hier iets van zien. De figuur toont niet alleen de arbeidskansen
naar het gerealiseerde eindniveau, maar ook naar het schooltype bij de aanvang van
het voortgezet onderwijs.

Figuur 3.13 Werkenden, naar eerste schooltype in het voortgezet onderwijs en naar hoogste
gerealiseerde opleidingsniveau, jongeren die in 1989 in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs zaten en die na het verlaten van het onderwijs zijn gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt,
1992/1995 (in procenten)

mavo -/+ = mavo categoraal + brugklas lbo/mavo/havo + brugklas lbo/mavo/havo/vwo
havo -/+- = brugklas mavo/havo/vwo
havo/vwo = vwo categoraal + brugklas havo/vwo

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking

Het eerst gekozen schooltype blijkt voor de arbeidskansen van leerlingen die vóór
het zevende jaar na de start het voortgezet onderwijs verlaten van beperkte
betekenis. Voor elk van de starttypen geldt dat de kans dat een onderwijsverlater
die zich op de arbeidsmarkt begeeft in het eerste jaar na het verlaten van het
onderwijs werkt meer dan 90% is. De verschillen tussen de aanvangstypen zijn niet
groot, maar toch is de marktpositie van avo-georiënteerde kiezers in deze groep iets
ongunstiger dan die van de onderwijsverlaters bij wie in het eerste schooltype het
accent op de beroepsvoorbereiding heeft gelegen.
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Bij het afsluitingsniveau is er, net als in de dwarsdoorsnedegegevens, ook onder de
onderwijsverlaters een duidelijke scheiding tussen degenen die enig diploma
hebben behaald en de ongediplomeerden. Alleen was de omvang van het verschil in
de dwarsdoorsnedegegevens veel groter, vooral bij de 15-19-jarigen (figuur 3.11).
Voor het overige zijn de kansen van de vbo'ers in deze groep onderwijsverlaters iets
gunstiger dan die van bezitters van een mavo- of havo-diploma. Bij dit laatste moet
natuurlijk wel worden bedacht dat het merendeel van degenen die een avo-diploma
hebben behaald in het zevende jaar na aanvang van het voortgezet onderwijs nog
bezig is met een vervolgopleiding.

3.5.2 Verklaring van verschillen in arbeidskansen

De arbeidskansen van onderwijsverlaters die in het voortgezet onderwijs geen
diploma hebben behaald, zijn relatief ongunstig. Onderwijsverlaters uit de
minderheden zijn onder hen oververtegenwoordigd en ook hier is het de vraag in
hoeverre de geringere arbeidskansen van met name Turkse en Marokkaanse
onderwijsverlaters zijn toe te schrijven aan het ongunstiger verloop van hun
schoolloopbanen. Voor de analyse hiervan is weer dezelfde procedure gebruikt als
bij de analyse van de arbeidskansen op basis van de dwarsdoorsnedegegevens uit de
EBB. Eerst zijn de effecten van herkomst op de arbeidskansen geschat zonder
rekening te houden met de voorafgaande schoolloopbaan, daarna is de analyse nog
een keer uitgevoerd met schoolloopbaankenmerken en enkele andere mogelijk
relevante kenmerken erbij. De resultaten staan in tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Effecten van herkomst en andere kenmerken op arbeidskansen van onderwijsverlaters
die deelnemen aan de arbeidsmarkt, leerlingen die in 1989 zijn begonnen met het voortgezet
onderwijs en die na het verlaten van het onderwijs zijn gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt,
1992/1995 (odds ratios); bij vetgedrukte odds ratios zijn de onderliggende effecten zijn significant)

odds ratio odds ratio odds ratio

herkomst (aut = ref.cat.) diploma (geen = ref.cat.)
SAA 0,7 0,9  vbo 2,2
Tu 0,2 0,4  mavo 2
Mar 0,2 0,3  havo 2,1

geslacht (vrouwen = ref.cat.) richting (verzorgend =
ref.cat.)

mannen 0,8  algemeen 1,6
leeftijd begin vo (14 jaar = ref.cat.)  technisch 3,1

12 jaar 1,0  economisch 1,7
13 jaar 1,5

taal in leerjaar 1 0,99
rekenen in leerjaar 1 1,00
informatie in leerjaar 1 1,03

pseudo-R  * 100  2,3 7,32

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; Tu = Turken; Mar = Marokkanen

Bron: CBS (VOCL'89) SCP-bewerking
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De analyse bevestigt de conclusies die eerder al waren getrokken op basis van de
grafische presentaties. De arbeidskansen van de Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse onderwijsverlaters zijn niet significant kleiner dan die van de autoch-
tone onderwijsverlaters; die van de Turkse en Marokkaanse onderwijsverlaters wel.
Voorts zijn de kansen van de vbo- en mavo-diplomabezitters groter dan die van de
ongediplomeerde onderwijsverlaters. Ook de richting is van belang: technisch
opgeleiden staan er beter voor dan de overige richtingen. Bij het beschouwen van
deze effecten moet worden bedacht dat ze bij elkaar toch slechts van beperkte
betekenis zijn voor de arbeidskansen. Dat valt af te leiden uit de geringe pseudo
R  * 100, die een minimumwaarde van 0 heeft en een maximum van 100. De2

pseudo-R  is een maat die aangeeft welk deel van de arbeidskans kan worden toege-2

schreven aan de modelvariabelen.
De opgenomen variabelen verklaren bij elkaar nog geen 10% van de kans op arbeid
voor de schoolverlaters. Arbeidskansen van onderwijsverlaters zijn dus grotendeels
afhankelijk van andere factoren dan in de hier gepresenteerde analyse zijn
opgenomen.

De geringe verklaringskracht van de opgenomen variabelen neemt niet weg dat een
substantieel deel van het verschil in arbeidskansen tussen Turkse en Marokkaanse
onderwijsverlaters enerzijds en autochtone onderwijsverlaters anderzijds moet
worden toegeschreven aan de kenmerken die in de analyse zijn opgenomen. Het
meeste gewicht moet daarbij worden toegekend aan het gegeven dat de cohort-
deelnemers uit deze groeperingen in groteren getale geen diploma hebben behaald.
Bij de Turkse leerlingen is de invloed het sterkst. Meer dan eenderde van het effect
van de Turkse herkomst kan worden toegeschreven aan het gerealiseerde eind-
niveau. Bij de Marokkanen is dit een kwart.

3.5.3 Arbeidskansen van mbo-verlaters

De VOCL-gegevens bieden geen zicht op de arbeidskansen van onderwijsverlaters
uit mbo-opleidingen. Informatie over deze groepering is beschikbaar in het RUBS-
bestand (zie hoofdstuk 1, § 1.5). De werkenden worden in het RUBS-bestand
onderscheiden in personen die werken zonder en met een opleidingscomponent.
Werken met een opleidingscomponent betreft daarbij meestal een opleiding in het
kader van het leerlingwezen. Figuur 3.14 beschrijft de situatie van de onderzochten
een jaar na het verlaten van de laatst gevolgde opleiding in het volledig dagonder-
wijs. Uit de afgebeelde gegevens valt af te leiden dat de hiervóór geconstateerde,
betrekkelijk gunstige arbeidskansen voor vbo/mavo-opgeleiden vooral het gevolg
zijn van de doorstroming naar het leerlingwezen. Het grootste deel van de school-
verlaters uit deze schooltypen komt aan de slag door werk met een opleidings-
component te aanvaarden.

De geringere arbeidskansen van onderwijsverlaters uit de minderheden die in het
voorafgaande zijn gesignaleerd komen ook in de RUBS-gegevens weer aan het
licht. Ze zijn het meest geprononceerd onder de onderwijsverlaters van het mbo-k,
maar ook van de vbo/mavo- en de mbo-l-verlaters uit de minderheden heeft een jaar
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na het verlaten van de opleiding een kleiner deel werk dan van de autochtone
onderwijsverlaters. Opvallend slecht is de positie van de Surinamers en
Antillianen/Arubanen die vanuit het mbo en meer nog mbo-k de arbeidsmarkt
betreden. Het is mogelijk dat de gekozen opleidingsrichting hun parten speelt. In
hoofdstuk 2 (§ 2.7) is gebleken dat zij vooral in het mbo-k veel minder dan
leerlingen uit de overige herkomstgroeperingen voor een technische opleiding
kiezen.

Figuur 3.14 Werk en deelname aan het leerlingwezen, naar herkomst en laatst gevolgde opleiding,
jongeren een jaar na het verlaten van het onderwijs, 1994/<95 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: ROA (RUBS'94-'95) SCP-bewerking 

3.5.4 Conclusie

De gegevens die in deze paragraaf zijn gepresenteerd over de arbeidskansen van
onderwijsverlaters, leveren een beeld op dat niet fundamenteel afwijkt van de
bevindingen uit de analyses met de dwarsdoorsnedegegevens. Het belangrijkste
verschil is dat de kansen op werk van de onderwijsverlaters uit de minderheden
over het geheel genomen iets gunstiger zijn dan die van alle jongeren uit de
minderheden in de leeftijd van 15-24 jaar. Dit is overigens bij de VOCL-deelne-
mers in sterkere mate het geval dan bij de ondervraagden uit de RUBS-enquête.
Wat hiervan de achtergrond is, kan op grond van de gebruikte gegevens niet
worden vastgesteld. Het is denkbaar dat veel jongeren er na het verlaten van de
opleiding wel in slagen een baan te krijgen, maar dat het lang niet al deze personen
ook lukt om werk te houden. Ook is het mogelijk dat de verschillen het gevolg zijn
van een positieve ontwikkeling in de arbeidskansen van jongeren uit de minder-
heden in de loop van de tijd.
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Ook onder de onderwijsverlaters doet de gevolgde opleiding ertoe. De arbeids-
kansen van ongediplomeerden zijn substantieel geringer dan die van gediplomeerde
onderwijsverlaters. Ook de richting van de opleiding is een factor. De opgeleiden in
een technische richting zijn hierbij in het voordeel.
Tussen de onderscheiden minderheidsgroeperingen zijn er ook onder de onderwijs-
verlaters substantiële verschillen in arbeidskansen. Voor Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren is de situatie gunstiger dan voor Turkse en
Marokkaanse jongeren. In paragraaf 3.3 is vastgesteld dat Antilliaanse/Arubaanse
jongeren die deel uitmaken van de eerste generatie het op de arbeidsmarkt veel
moeilijker hebben dan hun herkomstgenoten uit de tweede generatie. Wanneer daar
rekening mee wordt gehouden, zijn de arbeidskansen voor Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse onderwijsverlaters waarschijnlijk nauwelijks geringer dan
die van autochtone onderwijsverlaters. Geheel zeker is dit echter niet, want de
verschillende bronnen stemmen op dit punt niet geheel met elkaar overeen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met verschillen tussen de schooltypen. Er zijn
indicaties dat Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse onderwijsverlaters uit het mbo
relatief ongunstige kansen hebben. 
De gebruikte bronnen stemmen wel met elkaar overeen ten aanzien van de positie
van de Turkse en Marokkaanse onderwijsverlaters. Turkse en Marokkaanse
onderwijsverlaters hebben meer moeite met het verkrijgen van werk dan de overige
groeperingen. Dat ligt voor een niet gering deel aan het feit dat het aandeel
ongediplomeerden bij hen hoger is, maar ook als hier rekening mee wordt gehou-
den blijven hun arbeidskansen veel slechter dan die van autochtone
onderwijsverlaters.

3.6 Samenvatting en conclusies

3.6.1 Samenvatting

Dit hoofdstuk is op te vatten als het scharnierpunt van deze rapportage over de
overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden. Het beschrijft de
arbeidskansen van deze jongeren na het verlaten van het onderwijs. Kansen op
werk zijn er alleen voor personen die daadwerkelijk deelnemen aan de arbeids-
markt. Uit de dwarsdoorsnedegegevens die in dit hoofdstuk zijn gebruikt, blijkt dat
dit het geval is bij ongeveer 90% van de autochtone 15-24-jarigen die niet meer
deelnemen aan onderwijs. De arbeidsmarktparticipatie van Surinaamse jongeren
ligt ongeveer op hetzelfde niveau, terwijl Antilliaanse/Arubaanse jongeren iets
minder deelnemen. Veel lager is de arbeidsmarktdeelname van Turkse en
Marokkaanse jongeren. In totaal participeert van hen minder dan 60% aan de
arbeidsmarkt. Deze lagere deelname wordt veroorzaakt door de Turkse en
Marokkaanse jonge vrouwen. Hun arbeidsmarktparticipatie is veel lager dan die
van hun mannelijke leeftijdgenoten. Bij de vrouwen is opleiding een relevante
factor. De kans op deelname aan de arbeidsmarkt neemt bij vrouwen toe naarmate
het opleidingsniveau hoger is. Bij mannen is het verband met opleiding veel
minder uitgesproken.
Bij de analyse van de arbeidsmarktparticipatie is niet alleen gebruikgemaakt van
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dwarsdoorsnedegegevens, maar ook van gegevens over leerlingen die in 1989 zijn
begonnen met voortgezet onderwijs en die het onderwijs vóór het begin van het
zevende jaar na de start hebben verlaten. De arbeidsmarktparticipatie van deze
onderwijsverlaters vertoont een ander beeld dan uit de dwarsdoorsnedegegevens
naar voren komt. De deelname aan de arbeidsmarkt is onder onderwijsverlaters in
elk van de minderheidsgroeperingen beduidend lager dan onder autochtone
onderwijsverlaters. Voorts is er bij de Turkse en Marokkaanse onderwijsverlaters
geen verschil tussen jongens en meisjes. De kans op deelname aan de arbeidsmarkt
is voor ongediplomeerde onderwijsschoolverlaters veel lager dan voor de gediplo-
meerden onder hen.

De arbeidskansen van jongeren uit de minderheden die het onderwijs hebben
verlaten en die deelnemen aan de arbeidsmarkt vormen het centrale onderwerp van
dit hoofdstuk. Ze zijn geanalyseerd op basis van dwarsdoorsnedegegevens over
15-24-jarigen en aan de hand van gegevens over onderwijsverlaters. De kansen op
werk zijn voor jongeren uit de minderheden in de afgelopen jaren beduidend
geringer geweest dan voor autochtone jongeren. Van de autochtone jongeren die
deelnemen aan de arbeidsmarkt heeft ongeveer 90% werk. De kans dat een jongere
uit een minderheidsgroepering werk heeft is 15-30 procentpunten lager. De aange-
geven bandbreedte impliceert dat er tussen de onderscheiden minderheids-
groeperingen aanzienlijke verschillen zijn. Turkse en Surinaamse jongeren hebben
met een aandeel werkenden van tegen de 80% de beste kansen. De deelname aan
arbeid van Marokkaanse en Antilliaamse/Arubaanse jongeren komt niet boven de
60%.
Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren zijn de arbeidskansen van de
vrouwen beduidend gunstiger dan die van de mannen. Bij de Turkse jongeren zijn
juist de arbeidskansen van de vrouwen geringer dan die van de mannen. De
geboortelandgeneratie doet er in de meeste herkomstgroeperingen niet toe, behalve
bij de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Minder dan de helft van de arbeidsmarkt-
participanten onder hen die tot de eerste generatie behoren heeft werk.

De arbeidskansen van Surinaamse jongeren en van een deel van de Antilliaanse/
Arubaanse jongeren zijn sinds de tweede helft van de jaren tachtig duidelijk
verbeterd. Dit komt ook tot uitdrukking in een vermindering van de langdurige
werkloosheid onder jongeren uit deze herkomstgroeperingen. In de overige
herkomstgroeperingen zijn de arbeidskansen na een toename in de periode 1990-
1992 in de jaren daarna weer verminderd. Gezien de sterk toegenomen arbeids-
vraag sinds 1995 kan ervan uit worden gegaan dat deze afname van de arbeids-
kansen inmiddels weer ongedaan is gemaakt.
In absolute aantallen vertoont de ontwikkeling van de arbeidsdeelname een heel
ander patroon dan dat van de arbeidskansen. Het aantal jongeren uit de minder-
heden dat werkt, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen: van bijna 27.000
per jaar in de periode 1987-1989 tot ruim 33.000 in de periode 1993-1995. Het
aantal autochtone jongeren met werk is daarentegen verminderd van bijna 950.000
tot iets meer dan 766.000.
De toename van de aantallen werkende jongeren uit de minderheden houdt in dat



128

er ook voor hen kansen op de arbeidsmarkt zijn. Dit neemt echter niet weg dat in
1995 toch niet meer dan 4%-5% van de werkenden in de leeftijd van 15-24 jaar tot
de vier grootste minderheidsgroeperingen behoorde. Bij een evenredige arbeids-
deelname zou dit percentage bijna het dubbele zijn geweest. Dan waren er in 1995
niet 33.000 jongeren uit de minderheden aan het werk geweest, maar meer dan
60.000.

De kansen op werk zijn voor de totale groepering van jongeren in de leeftijd van
15-24 jaar in de afgelopen jaren groter geweest dan voor de onderwijsverlaters. In
dit hoofdstuk zijn de arbeidskansen onderzocht van onderwijsverlaters die in 1989
in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten en die het onderwijs vóór
het zevende jaar na de start hebben verlaten. Hun arbeidskansen zijn opmerkelijk
hoog. Van de autochtone onderwijsverlaters uit het cohort heeft in het eerste jaar na
het verlaten van het onderwijs 90% werk. De kansen van de vrouwelijke
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse onderwijsverlaters doen niet onder voor die
van hun autochtone seksegenoten. De arbeidskansen van Turkse en Marokkaanse
onderwijsverlaters zijn duidelijk geringer dan die van autochtone onderwijs-
verlaters.
De positie van de vrouwen is onder de schoolverlaters in elk van de minderheids-
groeperingen gunstiger dan die van de mannen. Onderwijsverlaters uit de minder-
heden vanuit het mbo hebben weer aanzienlijk geringere arbeidskansen dan
autochtone mbo-verlaters. Dit geldt vooral voor degenen die vanuit het mbo-k de
arbeidsmarkt betreden. 

Arbeidskansen hangen samen met het opleidingsniveau. De samenhang wordt
vooral bepaald door de geringere kansen van ongediplomeerden. In dit hoofdstuk is
gebleken dat dit ook geldt voor jongeren die deelnemen aan de arbeidsmarkt. Van
de ongediplomeerde 15-19-jarige arbeidsmarktparticipanten had in de periode
1993-1995 nog geen 70% werk. Van de gediplomeerden werkte bijna 85%. De
verschillen onder de 20-24-jarigen waren, bij een hoger niveau van arbeidsdeel-
name, vergelijkbaar. Het niveau van het diploma blijkt er vervolgens niet veel toe te
doen. De arbeidskansen van de bezitters van diploma's van hogere vormen van
onderwijs zijn nauwelijks groter en soms zelfs iets kleiner dan de kansen van
gediplomeerden op een lager niveau. Dit geldt ook voor het laagste niveau:
vbo/mavo. Dit is opmerkelijk omdat er over het algemeen van wordt uitgegaan dat
een diploma op het laagste niveau, dat wil zeggen vbo/mavo, niet voldoende is om
met succes te kunnen opereren op de huidige arbeidsmarkt. 
De richting van de opleiding heeft voor de arbeidskansen ook nog een zekere
relevantie. Op vbo- en mbo-niveau hebben de technisch opgeleiden de beste kansen. 

Opleiding, en dan met name het bezit van een diploma, blijkt van invloed op de
kans op werk en het aandeel ongediplomeerden is onder jongeren en onderwijs-
verlaters uit de minderheden aanzienlijk groter dan onder autochtone jongeren. De
opleidingsverschillen tussen jongeren uit de minderheden en autochtone jongeren
verklaren naar schatting eenvijfde tot eenderde deel van de geringere arbeidskansen
van jongeren en onderwijsverlaters uit de minderheden. Het is duidelijk dat er naast
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opleiding nog andere factoren zijn die de kansen op werk van jongeren uit de
minderheden beïnvloeden. Enkele daarvan zijn aan het licht gekomen in het
kwalitatieve onderzoek dat in hoofdstuk 5 wordt besproken.
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3.6.2 Conclusies

Tot voor kort was het ook bij een toenemende vraag naar arbeid voor jongeren en
onderwijsverlaters niet eenvoudig om aan werk te komen. Over de precieze
uitwerking op de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden van de verkrap-
ping van de arbeidsmarkt die momenteel gaande is, waren bij het vervaardigen van
deze rapportage nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Uit het materiaal dat in dit
hoofdstuk is gepresenteerd, blijkt dat jongeren uit de minderheden over het geheel
genomen niet minder deelnemen aan de arbeidsmarkt dan autochtone jongeren.
Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen vormen in dit opzicht echter een in het oog
springende uitzondering. Hun arbeidsmarktparticipatie is uitgesproken gering.
Onder onderwijsverlaters blijft de deelname aan de arbeidsmarkt in alle minder-
heidsgroeperingen achter.
De kansen op arbeid van jongeren uit de minderheden die deelnemen aan de
arbeidsmarkt zijn over het geheel genomen kleiner dan de kansen van autochtone
jongeren. Tussen jongeren en onderwijsverlaters uit onderscheiden minderheids-
groeperingen bestaan echter aanzienlijke verschillen. De arbeidskansen van Turkse
jonge mannen en Surinaamse jonge vrouwen zijn niet veel slechter dan die van hun
autochtone leeftijdgenoten. De positie van Antilliaanse/Arubaanse jongeren van de
eerste generatie is echter bedroevend slecht en ook Marokkaanse jongeren staan er
niet goed voor. Onder de onderwijsverlaters uit de minderheden hebben de meisjes
over het algemeen meer succes dan de jongens.
Voor het bereiken van een evenredige positie voor jongeren uit de minderheden bij
de overgang van school naar werk zouden veel meer jongeren uit de minderheden
aan het werk moeten dan thans het geval is. In dit hoofdstuk is becijferd dat bij
evenredigheid het aantal werkende 15-24-jarigen uit de vier grootste minderheids-
groeperingen in 1995 meer dan 30.000 hoger zou zijn geweest dan het toen was.
De ongunstiger arbeidskansen van jongeren uit de minderheden zijn voor een deel
toe te schrijven aan hun geringere opleidingsniveau en meer in het bijzonder aan
het grote aantal van hen dat het onderwijs zonder een diploma verlaat. De kwalita-
tieve analyse die in hoofdstuk 5 wordt besproken geeft zicht op nog andere factoren
die van belang zijn en die in de kwantitatieve benadering van dit hoofdstuk aan het
zicht onttrokken blijven. Onbesproken blijft hier ook de mogelijke invloed van
vooroordelen en discriminatie bij de personeelsselectie op de arbeidskansen van
jongeren uit de minderheden. Hieraan wordt in hoofdstuk 7 (§ 7.6) aandacht
besteed.



131

De categorie personen die in deze rapportage wordt aangeduid als 'deelnemers' aan of <participanten' in1

de arbeidsmarkt komt overeen met wat in CBS-publicaties wordt aangeduid als <de beroepsbevolking'.
Tot de beroepsbevolking worden gerekend (CBS 1997d: 24):
- personen die ten minste twaalf uur per week werken; 
- personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken; 
- personen die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar

zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.
Preciezer gezegd worden tot de werklozen gerekend al die leden van de beroepsbevolking (zie noot 1)2

die geen of voor minder dan 12 uur per week betaald werk hebben (CBS 1997d: 24).
Een overzicht van de beleidsdiscussie biedt de Almanak Voortijdig Schoolverlaten (Van Rossem en3

Van Tilburg 1996).

Noten
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4  DE BEGINNENDE BEROEPSLOOPBAAN

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is gebleken dat jongeren die het onderwijs hebben verlaten en zich
op de arbeidsmarkt begeven, er niet op kunnen rekenen dat zij onmiddellijk werk
krijgen. De afgelopen jaren is de werkloosheid onder onderwijsverlaters en
jongeren groot geweest. In 1996 nog, toen de vraag naar werk weer aanzienlijk was
aangetrokken, moesten onderwijsverlaters gemiddeld toch zo'n negen maanden
zoeken voordat zij een baan hadden (Arbeidsvoorziening Nederland 1997: 4).
Onderwijsverlaters moeten op de arbeidsmarkt concurreren met ervaren werk-
nemers die van baan willen veranderen of die ten gevolge van reorganisaties of
bedrijfssluiting hun baan verliezen. Omdat zij niet kunnen bogen op ervaring en zij
hun kwaliteiten nog moeten bewijzen, is hun concurrentiepositie niet sterk. Daar
staan overigens ook voordelen tegenover: hun onbevangenheid, de wil zichzelf te
bewijzen en het ontbreken van de 'déjà vu'-houding die oudere werkenden nogal
eens in de schoenen wordt geschoven. Ondanks deze voordelen moeten jongeren in
veel gevallen genoegen nemen met minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Hun
arbeidssituatie wordt niet zelden gekenmerkt door instabiliteit in de vorm van
deeltijdwerk, uitzendarbeid en tijdelijke banen (Dagevos 1995: 43). Dit type
arbeidsvoorwaarden biedt werkgevers de kans rustig te bekijken wat voor vlees ze
in kuip hebben. Ze stellen hen in staat de jongeren zonder verdere verplichtingen
enige tijd uit de proberen.
Jongeren die voor het eerst gaan werken, moeten vaak van onderaf aan beginnen.
Dit betekent dat zij genoegen moeten nemen met relatief laag gekwalificeerd werk
dat niet zelden onder het niveau van hun opleiding ligt. Ook kan het zeer wel
voorkomen dat de eerste baan niet precies aansluit bij de richting van de gevolgde
opleiding. Dat komt onder andere doordat jongeren zich bij de keuze van een
opleiding meer laten leiden door hun inhoudelijke interesses dan door de
mogelijkheden die de opleiding op de arbeidsmarkt biedt (OSA 1994:126-128).
 
Het algemene beeld van de beginnende beroepsloopbaan van jongeren is bekend.
Het is denkbaar dat dit in de komende jaren bij een verder aantrekken van de vraag
naar arbeid gaat veranderen; hier is echter de vraag in hoeverre het actuele
algemene beeld ook van toepassing is op jongeren uit de minderheden. In de
voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat jongeren uit de minderheden
die gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt zich vooral van autochtone jongeren
onderscheiden doordat zij veel vaker niet beschikken over een diploma van een
school voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. Als gevolg daarvan zijn hun
kansen op werk beduidend kleiner dan die van autochtone jongeren. Dit betekent
echter niet zonder meer dat de jongeren uit de minderheden die er wel in slagen
werk te verkrijgen, ook een ongunstiger arbeidssituatie hebben.
In dit hoofstuk wordt de arbeidssituatie van jongeren uit de minderheden op een
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aantal aspecten vergeleken met die van autochtone jongeren. Daaraan voorafgaand
geeft paragraaf 4.2 een beeld van de wijze waarop jongeren hun werk hebben
verkregen. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 gegevens gepresenteerd over de
aard van het dienstverband. De aard en de inhoud van het werk komen aan bod in
paragraaf 4.4. Ze worden beschreven aan de hand van de arbeidssector waarin de
jongeren werken en op basis van de inhoudelijk richting van het beroep dat zij
uitoefenen.
Bij de toekenning van maatschappelijke status aan personen speelt het niveau van
het beroep dat zij uitoefenen een belangrijke rol. Het beroepsniveau is daarmee een
belangrijke graadmeter voor het vergelijken van de beginnende beroepsloopbaan
van jongeren. Paragraaf 4.5 geeft uitsluitsel over de vraag hoe jongeren uit de
minderheden er wat betreft dit aspect van hun werk voor staan. Paragraaf 4.6
bespreekt het zelfstandig ondernemerschap van schoolverlaters uit de minderheden. 
Hiervoor is al opgemerkt dat jongeren in een ruime arbeidsmarkt niet zelden
genoegen moeten nemen met een baan die niet volledig aansluit bij de aard en het
niveau van hun kwalificaties. De aansluiting tussen de opleiding van jongeren uit
de minderheden en de inhoud en het niveau van hun werk, vormt het onderwerp
van paragraaf 4.7. Paragraaf 4.8 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting en
enkele concluderende opmerkingen.
Anders dan in de voorgaande hoofdstukken zijn in dit hoofdstuk alleen dwarsdoor-
snedegegevens uit de SPVA en EBB gebruikt. De databestanden over onderwijs-
verlaters bevatten ook gegevens over de arbeidssituatie van werkenden, maar het
aantal werkenden uit de minderheidsgroeperingen is in deze bestanden te gering
voor een verantwoorde beschrijving. In hoofdstuk 1 (§ 1.5) is nadere informatie te
vinden over de SPVA- en EBB-bestanden.

4.2 Hoe vinden jongeren werk?

Voor jongeren die gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt zijn er tal van manieren
om een baan te verkrijgen: reageren op advertenties, via familie of bekenden, door
open sollicitaties of door bedrijven langs te gaan, via een uitzendbureau, door
bemiddeling vanuit het arbeidsbureau, via school of stage. 
Voor werkgevers vormen advertenties en het eigen personeel de belangrijkste
kanalen om naar personeel te zoeken (Lindeboom et al. 1992). Uit eerder onder-
zoek is bekend dat de kanalen die personen uit de minderheden gebruiken om naar
werk te zoeken, niet altijd goed aansluiten op de kanalen die werkgevers gebruiken
om personeel te werven (Veenman 1991). Vooral bij Turken en Marokkanen zijn
discrepanties geconstateerd. Zij richten zich bij voorkeur op het arbeidsbureau en
op het eigen netwerk van vrienden en bekenden. Reageren op advertenties is een
middel dat door hen relatief weinig wordt gebruikt. Verwacht kan worden dat dit
soort discrepanties tussen de zoekkanalen van werkzoekenden en de wervings-
kanalen van werkgevers een negatieve invloed hebben op de kansen op werk voor
de betrokkenen. In verband met de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden
is de vraag hoe zij aan werk komen dan ook relevant. Figuur 4.1 geeft hierover
uitsluitsel. 
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Figuur 4.1 Kanalen waarlangs werk is gevonden, naar herkomstgroepering, 15-24-jarige werkenden,
1994 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

arbbu = arbeidsbureau; advert = advertenties

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

De manieren waarop jongeren aan werk komen, zijn zeer divers. Voor autochtone
jongeren vormt het sociale netwerk van familie en vrienden het belangrijkste
kanaal, maar het aandeel dat werk heeft verkregen via advertenties, open
sollicitaties of door zelf te informeren is eveneens aanzienlijk. Tweederde van de
autochtone jongeren heeft werk gevonden via een van deze drie kanalen. Ook
uitzendbureaus en de school of de stage bieden substantiële delen van de autochtone
jeugd een weg naar werk. Het arbeidsbureau speelt voor de autochtone jongeren als
vindkanaal een marginale rol.
Het patroon van de kanalen waarlangs jongeren uit de minderheden werk hebben
gevonden, is op een aantal punten anders dan dat van de autochtone jongeren. Bij
Turkse en Marokkaanse jongeren is het sociale netwerk van nog grotere betekenis
dan bij autochtone jongeren. In hoofdstuk 5 zal overigens blijken dat dit sociale
netwerk minstens een deel van hen de weg wijst naar werk binnen het eigen, deels
zwarte, deels criminele circuit. Slechts een zeer klein deel van de Turkse en
Marokkaanse jongeren is het gelukt werk te krijgen door te reageren op adverten-
ties. Het arbeidsbureau is voor hen daarentegen meer dan een marginale weg naar
werk. Bijna een op de vijf Turkse en Marokkaanse jongeren heeft werk gevonden
via het arbeidsbureau.
Het meest opvallende aan het patroon van de vindkanalen van Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren is de grotere betekenis van het uitzendbureau en
het geringere aandeel dat via het sociale netwerk een baan vindt. Meer dan een
kwart van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren heeft werk gekregen via een
uitzendbureau. Het arbeidsbureau speelt ook voor hen een belangrijker rol dan voor
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autochtone jongeren, maar het aandeel Surinaamse en Antilliaanse jongeren dat via
deze weg aan werk komt is kleiner dan het aandeel Turkse en Marokkaanse
jongeren.
 
Conclusie

De verschillende manieren om aan werk te komen, zijn te onderscheiden in twee
hoofdcategorieën: formele en informele. Advertenties, bemiddeling via een
uitzendbureau of via het arbeidsbureau kunnen tot de formele kanalen worden
gerekend. Het sociale netwerk, zelf bij een bedrijf gaan informeren en werk vinden
via de school hebben een meer informeel karakter. Formele en informele kanalen
hebben bij autochtone en Turkse en Marokkaanse jongeren beide een ongeveer even
groot gewicht. Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren overheersen de
formele kanalen. Dat komt vooral doordat zij veelvuldig werk verkrijgen via
uitzendbureaus. Het arbeidsbureau, dat voor autochtone jongeren als weg naar werk
een marginale rol speelt, heeft vooral voor Turkse en Marokkaanse jongeren een
zekere betekenis.

4.3 Het dienstverband

Een van de meest markante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is wel de toename
van het zogeheten flexwerk. Uitzendwerk, tijdelijke aanstellingen, oproepcontrac-
ten, nul-aanstellingen en andere soorten flexibele arbeidsrelaties hebben de laatste
jaren een hoge vlucht genomen. Zo kan van de 120.000 banen die er in 1996 zijn
bijgekomen (CBS 1997c: 17) ongeveer de helft als flexibel worden gekarakteri-
seerd. Onder jongeren van 15-24 jaar is het aandeel flexibele contracten sinds 1987
verdrievoudigd (CBS 1997d: 77). Thans werkt van hen meer dan een vijfde op
basis van een flexibel contract. Van de totale beroepsbevolking had in 1996
ongeveer 10% werk dat als flexibel kan worden gekarakteriseerd. Jongeren werken
dus beduidend vaker op flexibele basis dan ouderen. Hoe het is gesteld met het
werken op flexibele contracten bij jongeren uit de minderheden, laat figuur 4.2
zien. De figuur toont ook de ontwikkeling van het flexibel werken door jongeren in
de loop van de tijd.

Jongeren uit de minderheden werken beduidend vaker op flexibele basis dan
autochtone jongeren. In de meest recente periode die in figuur 4.2 is afgebeeld, de
periode 1993-1995, werkte een op de vier jongeren uit de minderheden flexibel.
Van de autochtone jongeren heeft een op de vijf een flexibel arbeidscontract. De
ontwikkeling van het flexibel werken is bij jongeren uit de minderheden niet veel
anders dan bij autochtone jongeren. Het aandeel flexibel werkenden neemt bij elke
herkomstgroepering toe, en de toename is het sterkst in de meest recente periode.
Uit figuur 4.2 blijkt overigens ook dat niet jongeren uit de vier grootste minder-
heidsgroeperingen het meest flexibel werken, maar jongeren uit de niet-geïndu-
strialiseerde landen. Flexibel werken is de laatste jaren sterk toegenomen, maar
toch heeft ook onder de jongeren de overgrote meerderheid nog altijd een vaste
arbeidsrelatie.
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Figuur 4.2 Werkend op basis van een flexibel contract, naar herkomst, 15-24 jarige werkenden,
1987-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; ngl = niet geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen;
TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Een belangrijke oorzaak van instabiliteit in de beginnende beroepsloopbaan van
jongeren is het veelvuldig voorkomen van tijdelijk aanstellingen. De gegevens over
tijdelijk werken die in figuur 4.3 zijn afgebeeld, zijn ontleend aan de SPVA'94. De
percentages tijdelijk werkenden zijn in de meeste herkomstgroeperingen hoger dan
de percentages flexibel werkenden die in figuur 4.2 staan. Wat hiervan precies de
oorzaken zijn, is niet duidelijk. Eerder in deze rapportage is op verschillende
plaatsen al vermeld dat in de SPVA personen uit de vier grote steden zijn overver-
tegenwoordigd. Dit zou een rol kunnen spelen.

De aandelen werkenden met een tijdelijke aanstelling vertonen in onderscheiden
herkomstgroeperingen een wisselend beeld (figuur 4.3). Tijdelijke aanstellingen
komen het meest voor bij Antilliaanse/Arubaanse jongeren en het minst bij
Marokkaanse jongeren. Van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren die werken, heeft
de helft een tijdelijke aanstelling. 
Er zijn ook sekseverschillen in de mate van tijdelijk werken. De richting ervan is
echter niet steeds dezelfde. Het geslachtsverschil is het grootst onder de autochtone
jongeren. Het aandeel tijdelijk werkenden is onder de jonge autochtone vrouwen
beduidend groter dan onder de jonge autochtone mannen. Een soortgelijk verschil
is er bij de Turkse jongeren, zij het van beperkter omvang. Bij de Antilliaanse/
Arubaanse jongeren en meer nog bij de Surinamers, zijn het de mannen die het
vaakst een tijdelijke aanstelling hebben.
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Figuur 4.3 Tijdelijk werk, naar herkomstgroepering, 15-24-jarige werkenden, 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

Conclusie

Jongeren hebben beduidend vaker flexibel werk dan oudere werknemers. Binnen de
leeftijdscategorie 15-24 jaar onderscheiden jongeren uit de minderheden zich
vervolgens weer van autochtone jongeren door nog hogere aandelen flexibel en
tijdelijk werkenden. De toename van flexibel werken in de loop van de tijd
manifesteert zich ook duidelijk onder jongeren. Sinds 1987 is het aandeel flexibel
werkenden onder jongeren vier keer zo groot geworden. De toename van het
flexibel werken heeft zich onder minderheden in vrijwel dezelfde mate voorgedaan
als onder autochtone jongeren. Anders dan bij veel andere kenmerken van de
arbeidssituatie van jongeren uit de minderheden, zijn de verschillen tussen de
herkomstgroeperingen ten aanzien van het totaal van de onderscheiden vormen van
flexibel werken niet groot. Wel zijn er aanzienlijke verschillen in de mate van
tijdelijk werken. Antilliaanse/Arubaanse jongeren doen dit het meest, Marokkaanse
jongeren het minst.

4.4 Aard van het werk

In eerdere afleveringen van de SCP-minderhedenrapportages is vastgesteld dat de
exclusieve oriëntatie op industriële arbeid die in de jaren zestig en zeventig de
arbeidssituatie van Turken en Marokkanen kenmerkte, in de jaren tachtig is
verdwenen. Toch werkte ook toen nog een relatief groot deel van hen in de
industrie. In de eerste helft van de jaren negentig is het aandeel van de Turken en
Marokkanen dat in de industrie werkt, verder teruggelopen tot iets minder dan de
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helft (Tesser et al. 1996: 110). Van de totale beroepsbevolking werkt nu zo'n 16%
in de industrie (CBS 1997d: 59). Surinamers en Antillianen hebben nooit een
exclusieve oriëntatie op de industrie gehad. De verdeling van werkenden over
arbeidssectoren wijkt bij hen slechts weinig af van die van de autochtone werkende
bevolking.

Jongeren werken over het geheel genomen meer in de industrie en de landbouw dan
de werkende bevolking als geheel. Terwijl van de totale werkende bevolking zo'n
20% in deze takken van bedrijvigheid werkzaam is, is dit bij de 15-24-jarigen
ongeveer een derde. Tussen Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren
enerzijds en autochtone jongeren anderzijds is er vrijwel geen verschil in de
verdeling over arbeidssectoren (figuur 4.4). Net als in de totale werkende bevolking
kennen de Turken en Marokkanen ook onder de jongeren een andere verdeling over
arbeidssectoren. Hun aandeel in de landbouw en industrie is hoger dan die van de
overige groeperingen en het aandeel werkenden in overheidsdienst is bij hen lager.

Figuur 4.4 Arbeidssector, naar periode en herkomstgroepering, 15-24-jarige werkenden, 1987-1995
(in procenten)

aut = autochtonen; ngl = niet-geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen;
TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Gerekend over de totale bevolking van de jongeren is er in de periode 1987-1995
weinig veranderd in de verdeling van werkenden over sectoren. Bij de Turkse en
Marokkaanse jongeren is er echter zelfs in deze korte periode een duidelijke trend
waarneembaar van afnemende deelname aan werk in de industrie en landbouw.
Terwijl in 1987 nog meer dan de helft van de Turkse en Marokkaanse jongeren in
deze sectoren werkte, was hun aandeel in 1995 teruggelopen tot iets meer dan 40%.
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Turkse en Marokkaanse jongeren werken nog wel meer dan autochtone en
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren in de industrie en landbouw, maar
het verschil is aanzienlijk kleiner geworden. Het bedroeg in de periode 1993-1995
nog iets meer dan 13 procentpunten.

De overheid streeft er in haar personeelsbeleid expliciet naar in het overheids-
personeel het aandeel van personen uit de minderheden in overeenstemming te
brengen met hun aandeel in de beroepsbevolking. Teneinde dit te bereiken is begin
jaren negentig het beleid Etnische minderheden bij de overheid (EMO) van start
gegaan. Dit beleid is niet over de hele linie succesvol geweest, maar heeft wel
geleid tot vergroting van het aandeel personen uit de minderheden in het overheids-
personeel (Dagevos en Beljaarts 1996). In figuur 4.4 tekent zich vooral bij de
Turkse en Marokkaanse jongeren een vergroting van het aandeel werkenden in
overheidsdienst af. In vergelijking met de periode 1987-1989 is het aandeel van
hen dat bij de overheid werkt in de periode 1993-1995 bijna verdubbeld. Bij de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is er wat dit betreft weinig
veranderd. Het deel van hen dat bij de overheid werkt, is gedurende de gehele
periode ongeveer even groot gebleven. Opmerkelijk is de vermindering van het
aandeel werkenden bij de overheid onder jongeren uit de niet-geïndustrialiseerde
landen. Het is mogelijk dat dit te maken heeft met pogingen om naar aanleiding
van slechte resultaten in de eerste fase van het EMO-beleid, vooral het aantal
werkenden met een Turkse/Marokkaanse achtergrond bij de overheid te vergroten.

De sector waarin iemand werkt zegt nog niet alles over de aard van het werk dat hij
verricht. Personen die in de industrie werken, kunnen daar een administratieve of
dienstverlenende functie uitoefenen, en omgekeerd kunnen werkenden in de
dienstensector zeer wel een technische functie bekleden. Daarom is ter bepaling
van de aard van het werk van jongeren niet alleen gekeken naar de sector, maar
ook naar de beroepsrichting. Gegevens hierover zijn sinds 1990 beschikbaar
(figuur 4.5). 

Van de jongeren werkt een groter deel in een technisch of agrarisch beroep dan van
de totale bevolking. Van alle werkenden had in 1995 27% een beroep in deze
richting. Het aandeel werkenden met een economisch of administratief beroep was
in toen 32%. Bij jongeren ligt dit iets hoger.
De verschillen tussen Turkse en Marokkaanse jongeren en jongeren uit de overige
herkomstgroeperingen zijn bij de beroepsrichting nog iets geprononceerder dan bij
de verdeling over arbeidssectoren. Van de Turkse en Marokkaanse jongeren heeft
meer dan de helft werk met een technisch karakter. Bij de overige herkomst-
groeperingen is dit minder dan 40%. Vooral het aandeel werkenden in de 
economische/administratieve richting is bij Turkse en Marokkaanse jongeren
relatief klein. Het neemt echter wel licht toe.
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Figuur 4.5 Beroepsrichting, naar periode en herkomst, 15-24-jarige werkenden, 1990-1995 (in
procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'90-'95) SCP-bewerking

Conclusie

Wat betreft de aard van hun werk onderscheiden Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse jongeren zich nauwelijks van autochtone jongeren. Wel zijn zij, als
jongeren, beduidend vaker dan de totale beroepsbevolking werkzaam in de
industriële of agrarische sector. Ook hebben zij vaker werk in een technische
beroepsrichting. Turkse en Marokkaanse jongeren onderscheiden zich nog
duidelijk van de overige herkomstgroeperingen door een oververtegenwoordiging
in de industriële of agrarische sector en in een technische beroepsrichting. In de
loop van de tijd zit er echter enige beweging in de verspreiding van Turkse en
Marokkaanse jongeren over arbeidssectoren en beroepsrichtingen. Het patroon van
hun deelname begint langzamerhand meer te lijken op dat van de overige
herkomstgroeperingen.

4.5 Beroepsniveau

De sociale waardering die mensen aan elkaar toekennen, is sterk afhankelijk van
het beroep dat ze uitoefenen. Afgezien van specifieke beroepen die waardering
ondervinden door hun publicitaire 'uitstraling' - denk aan topsport, showwereld,
mediapersoonlijkheden -, hangt de waardering voor beroepen sterk samen met het
niveau van de opleiding die ervoor is vereist. Door het CBS is in 1992 een nieuwe
indeling van beroepen opgesteld, waarin het vereiste niveau van de ervoor
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benodigde bekwaamheden het centrale indelingscriterium vormt. De indeling
bestaat uit vijf categorieën. Van hoog naar laag zijn dit: wetenschappelijke, hogere,
middelbare, lagere en elementaire beroepen. Het beroepsniveau zoals vastgesteld
volgens deze indeling hangt sterk samen met het prestige dat mensen toekennen
aan beroepen (Bakker en Blees-Booij 1995: 255). Beroepsprestige is vervolgens
weer sterk gerelateerd aan sociale status. Als gevolg hiervan is het beroepsniveau
een goede maatstaf bij de beoordeling van de mate waarin personen uit de minder-
heden erin slagen een gelijkwaardige maatschappelijke positie te verwerven. 

In 1995 vormden personen die beroepen op middelbaar niveau uitoefenen, met 39%
de grootste categorie werkenden (Van der Valk 1996). Het aandeel van de lagere
beroepen bedroeg 25%, en 7% van de werkende bevolking deed werk op elementair
niveau. De categorieën hogere en wetenschappelijke beroepen omvatten samen een
even groot deel van de werkenden als de beroepsbeoefenaren op lager niveau: 25%.
In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat het aandeel van de werkenden op elementair
niveau al tien jaar gelijk is gebleven. Hetzelfde geldt ook voor de middelbare
beroepen. De sterkste ontwikkeling doet zich voor bij de lagere beroepen. Het
aandeel van deze beroepen is in de totale beroepsbevolking sinds 1985 afgenomen
met 9 procentpunten. De aandelen van de hogere en wetenschappelijke beroepen
zijn daarentegen toegenomen.
Voor de beschrijving van de beroepsniveaus van jongeren uit de minderheden is de
indeling in vijf categorieën teruggebracht tot een driedeling: elementair, lager en
middelbaar of hoger (figuur 4.6).

Onder autochtone jongeren is het aandeel werkenden op elementair niveau niet veel
hoger dan in de totale werkende bevolking. Wel werkt een veel groter deel van de
jongeren in de categorie van de lagere beroepen. In de periode 1993-1995 gold dit
voor zo'n 45% van de autochtone jongeren. Dat is 20 procentpunten meer dan in de
totale beroepsbevolking. Toch kan het werk van jongeren niet over de hele linie
worden gekarakteriseerd als laaggekwalificeerd werk. Meer dan 40% van de
autochtone jongeren heeft namelijk werk op middelbaar of hoger niveau. 
Het niveau van de banen van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is
duidelijk lager dan het beroepsniveau van autochtone jongeren. De verschillen zijn
echter niet groot. Het aandeel werkenden op elementair niveau is bij de Surinaamse
en Antilliaanse/Arubaanse jongeren minder dan vijf procentpunten hoger dan bij de
autochtone jongeren. Veel groter zijn de verschillen in beroepsniveau tussen Turkse
en Marokkaanse en autochtone jongeren. Van de Turkse en Marokkaanse jongeren
werkt bijna een kwart op elementair niveau en bijna de helft op lager niveau.
Ongeveer een kwart van de Turkse en Marokkaanse jongeren heeft een baan op
middelbaar of hoger niveau.  
De ontwikkeling van het beroepsniveau van jongeren in de loop van de tijd is
gering. Dit kan te maken hebben met de korte tijdperiode waarop de gegevens
betrekking hebben. Het kan ook een gevolg zijn van de specifieke positie van
jongeren op de arbeidsmarkt. Hiervoor is al aangegeven dat er binnen de totale
beroepsbevolking sprake is van een geleidelijke verschuiving in de beroepsniveau-
structuur. Het aandeel van de lagere beroepen neemt af, dat van de hogere beroepen
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neemt toe. Bij de jongeren is deze verschuiving in het hier gepresenteerde materiaal
slechts in zeer afgezwakte vorm te zien bij de autochtone en Turkse en Marok-
kaanse jongeren. Bij de laatste gaat het daarbij vermoedelijk vooral om een inhaal-
beweging ten opzichte van de andere herkomstgroeperingen. 

Figuur 4.6 Beroepsniveau, naar periode en herkomstgroepering, 15-24-jarige werkenden, 1987-
1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Conclusie

De verdeling van personen uit onderscheiden herkomstgroeperingen over beroeps-
niveaus is een belangrijke graadmeter voor hun maatschappelijke positie. Bij
jongeren moet er daarbij rekening mee worden gehouden dat zij nog aan het begin
van hun beroepsloopbaan staan. Hun beroepsniveau zal dus lager zijn dan dat van
werkenden die verder in hun loopbaan zijn gevorderd en die door promotie en
baanwisseling kunnen zijn gestegen. Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat de
verdeling van jongeren over beroepsniveaus inderdaad ongunstiger is dan die van
de werkende bevolking in haar geheel. Het gaat hier echter in de eerste plaats om
de positie van jongeren uit de minderheden. Die vertonen een dermate divers beeld
dat het niet goed mogelijk is om te spreken over hét beroepsniveau van dé jongeren
uit de minderheden. Het beroepsniveau van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
jongeren is gemiddeld genomen maar weinig lager dan dat van autochtone
jongeren. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn daarentegen in veel groteren getale
aan de onderkant van de beroepenladder te vinden. In de loop van de betrekkelijk
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korte tijdspanne waarover gegevens beschikbaar zijn, zit er weinig beweging in de
verdeling van jongeren over beroepsniveaus.
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4.6 Zelfstandig ondernemerschap

In de Rapportage minderheden 1996 (Tesser et al. 1996: 116-126) is een overzicht
gegeven van de ontwikkeling van het zelfstandig-ondernemerschap onder
minderheidsgroeperingen. Daarbij is gebleken dat het aantal ondernemers uit de
minderheden in de periode 1986-1995 fors is toegenomen. Van de vier grootste
minderheidsgroeperingen zijn de Turken op dit terrein de meest actieve groepering.
Het aandeel ondernemers onder hen is opgelopen van ruim 3% van de Turkse
beroepsbevolking in 1986 tot bijna 11% in 1995. Choenni (1996) heeft de ontwik-
keling van het ondernemerschap in etnische-minderheidsgroeperingen in
Amsterdam bestudeerd. Hij noemt de ontwikkeling bij de Turken spectaculair,
maar constateert bij hen ook veel verloop. Veel bedrijven verdwijnen weer even
snel als ze gekomen zijn. Binnen de overige drie herkomstgroeperingen, Marok-
kanen, Surinamers en Antillianen is het ondernemerschap zwak ontwikkeld, dan
wel van twijfelachtig allooi. Choenni noemt in de verband de coffeeshop als
economische 'niche' van de Amsterdamse Marokkanen (Choenni 1996: 155).  

In het kwalitatieve onderzoek onder jongeren uit de tweede generatie waarvan in
hoofdstuk 5 verslag wordt gedaan, blijkt dat nogal wat jongeren uit de minderheden
spelen met de gedachte een eigen bedrijf te beginnen. Ook in ander onderzoek is
vastgesteld dat de wens tot het opzetten van een eigen zaak onder veel jongeren uit
de minderheden leeft (Veraart 1996; Choenni 1996). In deze gevallen gaat het om
kleinschalig onderzoek, waarvan de resultaten niet zonder meer zijn te generali-
seren naar hele bevolkingsgroeperingen. Dat is wel mogelijk met gegevens over de
gewenste werkkring van scholieren die zijn verkregen in het Scholierenonderzoek
1994 (SO'94). Het Scholierenonderzoek is een enquête onder leerlingen van
scholen voor voortgezet onderwijs en mbo. Naar herkomstgroepering bevat het de
volgende aantallen: 14.474 autochtone leerlingen, 588 Surinaamse, 162 Antil-
liaanse/Arubaanse, 296 Turkse, 435 Marokkaanse en 1.752 leerlingen uit andere
herkomstgroeperingen.

Het Scholierenonderzoek is primair gericht op het in kaart brengen van inkomsten
en uitgaven van scholieren en op het peilen van hun psychische gezondheid en
welbevinden. Er is echter ook gevraagd in wat voor soort werkkring de leerlingen
later het liefst zouden werken. Een van de mogelijke antwoordalternatieven was
werken in een eigen bedrijf of een vrij beroep. Figuur 4.7 toont de resultaten
hiervan.
De wens tot werken in een eigen bedrijf of in een vrij beroep blijkt onder alle
jongeren wijd verbreid. Terwijl van de totale beroepsbevolking nog geen 12% als
zelfstandige werkt, geeft van de scholieren meer dan 20% de voorkeur aan een
werkkring als zelfstandige. Bij jongens blijkt dit over het algemeen in sterkere mate
het geval dan bij meisjes. Van de jongens wil bijna 30% een toekomstige werkkring
als zelfstandige; bij de meisjes is dit 16%.
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Figuur 4.7 Wens te werken in een eigen bedrijf of vrij beroep, naar sekse en herkomstgroepering,
scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo, 1994 (in procenten)

Bron: NIBUD/SCP (SO'94) SCP-bewerking

De voorkeur voor een werkkring als zelfstandige leeft bij autochtone jongeren in
nog iets sterkere mate dan bij jongeren uit de minderheden. Tussen de onder-
scheiden minderheidsgroeperingen zijn er wel verschillen, maar deze zijn niet erg
groot. Bij de Antilliaanse/Arubaanse scholieren opteren evenveel meisjes als
jongens voor een werkkring als zelfstandige.

Het aandeel scholieren dat een werkkring als zelfstandige ambieert is vele malen
groter dan het aandeel jongeren dat feitelijk als zelfstandige werkt. In feite is het
aandeel zelfstandigen juist onder de jongeren het laagst. Niet veel meer dan 3% van
alle 15-24-jarige werkenden heeft een werkkring als zelfstandige (CBS 1997d: 77).
Werken als zelfstandige komt het meest voor bij de oudste categorieën werkenden.
Van de 45-65-jarige werkenden heeft bijna 19% een werkkring als zelfstandige; bij
de 25-44-jarigen is dit iets meer dan 10%. Het aandeel zelfstandig werkenden
onder jongeren uit de vier grootste minderheidsgroeperingen blijkt nog iets kleiner
dan in de totale bevolking (figuur 4.8). Opmerkelijk is het relatief hoge aandeel
zelfstandig werkende jongeren in de categorie van de niet-geïndustrialiseerde
landen.
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Figuur 4.8 Zelfstandig werkenden, naar periode en herkomstgroepering, 15-24-jarige werkenden,
1987-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; ngl = niet geïndustrialiseerde landen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen;
TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'87-'95) SCP-bewerking

Hiervoor is vermeld dat het aantal zelfstandige ondernemers onder de minderheden
is toegenomen, in het bijzonder bij de Turken. Bij de jongeren is hiervan weinig te
merken. Bij de Turkse en Marokkaanse jongeren blijft in de periode 1987-1995 het
aandeel steken rond de 2%. Omdat het aantal 15-24-jarigen bij hen in die periode is
toegenomen, betekent dit in absolute cijfers overigens wel een zeker groei. Bij de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is het aandeel zelfstandig
werkende jongeren afgenomen. Een nog sterkere afname doet zich voor bij
jongeren uit de niet-geïndustrialiseerde landen. De autochtone jongeren blijven
gedurende de gehele periode op iets meer dan 3% staan.

Conclusie    

Het zelfstandig-ondernemerschap is voor de werkgelegenheid van jongeren van
marginale betekenis en vertoont ook in de loop van de tijd weinig of geen
ontwikkeling. Het verlangen een eigen zaak te hebben of te beginnen leeft echter bij
een aanzienlijk deel van de jongeren. Onder 15-24-jarigen komt dit het meest
geprononceerd naar voren bij autochtone jonge mannen. Bijna een op de drie van
hen heeft voorkeur voor een werkkring als zelfstandige. Ook bij jongeren uit de
minderheden gooit het zelfstandig-ondernemerschap hoge ogen. Slechts weinigen
van hen slagen er echter in hun verlangens op korte termijn te realiseren.
Aangenomen moet worden dat de eisen die het zelfstandig-ondernemerschap stelt
de mogelijkheden van het overgrote deel van de jongeren uit de minderheden, maar
ook die van hun autochtone leeftijdgenoten, te boven gaan.
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4.7 Aansluiting tussen onderwijs en werk

Bij de bestudering van de overgang van onderwijs naar werk is de vraag naar de
aansluiting van bijzondere betekenis. In hoeverre sluit het werk dat jongeren na het
verlaten van het onderwijs gaan doen, aan bij de door hen gevolgde opleiding? De
aansluitingsvraag betreft ten minste twee aspecten van de opleiding: de richting en
het niveau. Een redelijke aansluiting tussen opleiding en werk is zowel voor de
betrokken personen zelf als voor de samenleving als geheel van belang.

4.7.1 Naar richting

Jongeren blijken bij hun richtingkeuze in het onderwijs betrekkelijk weinig acht te
slaan op de kansen op de arbeidsmarkt die opleidingsrichtingen bieden (OSA 1994:
83-87). Ze gaan meer af op hun inhoudelijke interesses en voorkeuren. Het lijkt
aannemelijk dat jongeren daarbij ook een bepaalde beroepspraktijk op het oog
hebben. Als zij de richtingkeuze van de opleiding op de arbeidsmarkt ook daad-
werkelijk kunnen realiseren, dan kan dat een belangrijke bron voor persoonlijk
welbevinden zijn. De kans daarop is groter naarmate de aansluiting tussen
opleiding en werk naar richting en niveau beter is.
Voor de samenleving als geheel biedt een soepele aansluiting tussen opleiding en
werk in de eerste plaats economische voordelen. Opleidingen brengen aanzienlijke
kosten met zich mee. Maatschappelijk gezien worden die terugverdiend met de
inkomens die de studenten ervan realiseren. Verwacht mag worden dat bij een
goede aansluiting tussen opleiding en werk de opleidingsrendementen groter zijn
dan bij een gebrekkige aansluiting. Wanneer een opleiding qua richting en niveau
goed aansluit bij het werk dat na de opleiding wordt verkregen, beschikt de
werkende die zo'n opleiding heeft gevolgd al direct vanaf het begin over de
vaardigheden die nodig zijn om op de arbeidsplaats productief te kunnen zijn. Er
treedt dan weinig verlies op door inwerken en suboptimaal functioneren, en ook is
het niet direct nodig kosten te maken voor bijscholing en specifieke training. Een
andere vorm van verlies kan optreden wanneer het scholingsniveau hoger is dan
voor de uitoefening van de functie nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
in een ruime arbeidsmarkt lager opgeleiden door hoger opgeleiden worden
verdrongen. Het realiseren van een hoger scholingsniveau brengt over het algemeen
meer kosten met zich mee. Wanneer het beroepsniveau nu te laag is in verhouding
tot het opleidingsniveau, dan kan de opbrengst te gering worden om de
opleidingskosten eruit te halen. Het rendement van een opleiding wordt dan
negatief.  

De individuele en maatschappelijke rendementen van opleidingen zijn in principe
te berekenen (OSA 1994). Het is dus ook mogelijk te onderzoeken hoe de rende-
menten die jongeren uit de minderheden uit hun opleiding halen, zich verhouden
tot de rendementen van autochtone jongeren. De gegevens hiervoor zijn echter in
de voor deze studie beschikbare bronnen niet voorhanden. De aansluiting tussen
opleiding en werk is hier daarom beperkt gehouden tot een vergelijking van de
opleiding en het werk van jongeren naar inhoudelijke richting en niveau.
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Voor het bestuderen van de samenhang tussen de richting van de opleiding en de
inhoudelijke richting van het werk, is aangesloten bij de nieuwe opleidings- en
beroepenclassificaties die door het CBS zijn ontwikkeld. Zowel wat betreft
opleidingen als wat betreft beroepen worden daarbij op het hoogste aggregatie-
niveau thans drie inhoudelijke richtingen onderscheiden: technisch, economisch/
administratief en verzorgend/dienstverlenend. Een deel van de werkenden heeft
geen specifieke beroepsopleiding afgesloten, maar is bijvoorbeeld aansluitend op
het mavo, havo of vwo gaan werken of heeft de beroepsopleiding niet afgerond.
Teneinde ook deze personen te kunnen plaatsen, is bij de opleidingen nog een
algemene richting onderscheiden (zie ook hoofdstuk 2, § 2.7). 

Figuur 4.9 laat zien dat, in ieder geval op het niveau van de hoofdcategorieën, de
aansluiting tussen de richting van de opleiding en de aard van het werk bij
jongeren heel behoorlijk is. Zoals kon worden verwacht, zijn jongeren met een
algemene opleiding over het geheel genomen evenwichtig verdeeld over beroeps-
richtingen. Daarbij ligt een zeker accent op economisch/administratief werk. Van
de technisch en economisch/administratief opgeleide jongeren heeft ongeveer 80%
werk in de overeenkomstige richting. In de verzorgende/dienstverlenende richting
is de aansluiting iets minder goed, maar toch heeft nog zo'n 70% van de jongeren
met een verzorgende/dienstverlenende opleiding werk in overeenkomstige
beroepsrichting.

Figuur 4.9 Beroepsrichting, naar richting van de opleiding en herkomstgroepering, 15-24-jarige
werkenden, 1993-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen

Bron: CBS (EBB'93-'95) SCP-bewerking
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Wat betreft de aansluiting naar richting onderscheiden Surinaamse en Antilliaanse
jongeren zich maar weinig van autochtone jongeren. Meer verschil is er tussen de
Turkse en Marokkaanse jongeren en de andere herkomstgroeperingen. De Turkse
en Marokkaanse jongeren zijn over het geheel genomen meer dan de andere
groeperingen werkzaam in beroepen in de technische sfeer. Dit geldt vooral voor
Turkse en Marokkaanse jongeren met een algemene opleiding. Het aandeel van de
Turkse en Marokkaanse jongeren met een verzorgende of dienstverlenende
opleiding dat werk in de overeenkomstige richting heeft, is veel geringer dan bij
jongeren in de andere herkomstgroeperingen. Alleen bij de economisch/admini-
stratief opgeleiden is de verdeling van de Turks en Marokkaanse jongeren over
beroepsrichtingen vrijwel gelijk aan de verdeling van de andere herkomstgroepe-
ringen.

4.7.2 Naar niveau

Voor een beoordeling van de aansluiting naar niveau is wat het onderwijs betreft
uitgegaan van een vierdeling: ten hoogste basisonderwijs, vbo/mavo, mbo/havo/vwo
en hbo/wo. Voor de indeling van het werk naar niveau is de ingedikte CBS-
beroepsniveau-indeling uit paragraaf 4.5 gebruikt. Deze indeling onderscheidt drie
niveaus: elementair, middelbaar en hoger (figuur 4.10).

De aansluiting tussen opleiding en werk naar niveau is beduidend minder gunstig
dan de aansluiting naar richting. Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat de
aanduiding van de opleiding naar niveau is gebaseerd op opleidingen in het
volledig dagonderwijs die zijn afgerond met een diploma. Jongeren die een
opleiding in het voortgezet onderwijs zonder diploma hebben verlaten, worden wat
hun opleidingsniveau betreft in de categorie 'basisonderwijs' geplaatst. Wie een tijd
heeft deelgenomen aan het beroepsonderwijs maar daar geen diploma heeft
gehaald, krijgt het niveau van de vooropleiding in het voorgezet onderwijs. Vak-
diploma's die zijn behaald in deeltijdopleidingen of in het afstandsonderwijs
worden niet meegeteld. Als gevolg van een en ander is de indeling naar opleidings-
niveau niet erg precies en dat kan mede bijdragen aan de wat minder goede aaneen-
sluiting van opleidings- en beroepsniveaus.   

Het algemene patroon van de verdeling van jongeren naar opleiding over
beroepsniveaus is helder. Hoe hoger de opleiding, des te kleiner is het aandeel
werkenden op elementair niveau en des te groter is het aandeel jongeren dat op
middelbaar of hoger niveau werkt. Van de jongeren met ten hoogste basisonderwijs
of vbo/mavo werkt ongeveer 80% op elementair of lager niveau. Op vbo/mavo-
niveau is het aandeel werkenden op middelbaar of hoger niveau substantieel. Circa
20% van de jongeren met een dergelijke opleiding werkt op dit niveau. Bij de
mbo/havo/mavo-opgeleiden is dit aandeel met een kleine 60% aanzienlijk hoger,
maar van hen werkt toch ook een aanzienlijk deel op lager niveau, en ook nog een
klein deel op elementair niveau. Ook van de hbo- en wo-opgeleiden is nog zo'n
20% op dit lage niveau werkzaam.
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Figuur 4.10 Beroepsniveau, naar opleiding en herkomst, 15-24-jarige werkenden en totale werkende
bevolking, 1993-1995 (in procenten)

aut = autochtonen; SAA = Surinamers/Antillianen/Arubanen; TM = Turken/Marokkanen; bbtot =
totale werkende bevolking

Bron: CBS (EBB'93-'95) SCP-bewerking

De hoofdlijn van het algemene patroon is ook zichtbaar bij de jongeren uit de
minderheden. Voor hen geldt eveneens globaal genomen dat een hogere opleiding
samengaat met een groter aandeel werkenden op middelbaar of hoger niveau en een
kleiner aandeel op elementair niveau. Het profiel van de Surinaamse jongeren met
ten hoogste basisonderwijs is opvallend. Van hen werkt een opmerkelijk groot deel
op middelbaar en hoger niveau en een opmerkelijk klein deel op elementair niveau.
Voor het overige wijkt het beeld bij hen weinig af van dat van autochtone jongeren.
Duidelijk ongunstiger is de niveau-aansluiting bij Turkse en Marokkaanse
jongeren. Van hen is op elk opleidingsniveau een beduidend groter deel werkzaam
op elementair niveau dan van de autochtone jongeren. 

Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat er bij jongeren wel een duidelijke
samenhang is tussen het niveau van de opleiding en het niveau van het werk, maar
dat deze verre van perfect is. Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat het jongeren
enige tijd kost om het niveau te bereiken dat past bij hun opleiding. Als dit het
geval is, dan zou binnen de totale werkende bevolking de aansluiting beter moeten
zijn dan bij de jongeren. In figuur 4.10 is te zien dat dit slechts in beperkte mate het
geval is. De totale werkende bevolking onderscheidt zich vooral van de jongeren
doordat bij elk opleidingsniveau het aandeel werkenden op middelbaar of hoger
niveau groter is dan bij de jongeren. Wat betreft het aandeel werkenden op
elementair niveau zijn er echter nauwelijks verschillen. Dit suggereert dat er op het
laagste beroepsniveau weinig of geen mobiliteit gedurende de loopbaan plaatsvindt,
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terwijl dit op de niveaus daarboven wel het geval is. Bij de mbo-, havo- en vwo-
opgeleiden resulteert dit erin dat in de totale werkende bevolking bijna 80% van
deze opleidingscategorie op of boven het opleidingsniveau werkt.
Als er op het laagste beroepsniveau inderdaad vrijwel geen mobiliteit is, dan
impliceert de lage start van Turkse en Marokkaanse jongeren voor de Turken en
Marokkanen als geheel nog tot in lengte van jaren een ongunstige positie in de
verdeling over beroepsniveaus.

4.7.3 Conclusie

Zowel vanuit het gezichtspunt van individuen als vanuit het perspectief van de
samenleving biedt een goede aansluiting tussen opleiding en werk voordelen. Ten
behoeve van deze studie is de aansluiting bestudeerd bij jongeren uit de minder-
heden in vergelijking met autochtone jongeren. Wanneer de aansluitingspatronen
bij jongeren uit de minderheden duidelijk afwijken van die van autochtone
jongeren, dan zegt dit iets over hun positie bij de overgang van school naar werk.
Bij het beschouwen van de aansluiting zijn twee gezichtspunten aangehouden:
aansluiting naar richting en aansluiting naar niveau. Vastgesteld is dat de
aansluiting naar richting bij jongeren over het algemeen heel behoorlijk is. Bij de
overgrote meerderheid van de jongeren komt de inhoudelijke aard van het werk
redelijk overeen met de richting van de voorafgaande opleiding. Alleen bij Turkse
en Marokkaanse jongeren is de inhoudelijke aansluiting minder. Dat geldt
overigens niet voor degenen onder hen die een economische of administratieve
opleiding hebben gevolgd.
Wat het niveau betreft, is de aansluiting minder goed. Veel jongeren met een
opleiding op middelbaar niveau moeten genoegen nemen met werk op lager of
elementair niveau. Daar staat echter tegenover dat een substantieel deel van de
lager opgeleiden werk op ten minste middelbaar niveau heeft. De relatief ongunsti-
ge arbeidsmarktpositie van Turkse en Marokkaanse jongeren komt in de gegevens
over de aansluiting naar niveau nog iets geprononceerder tot uiting dan in de
aansluiting naar richting. Een relatief groot deel van hen moet op elk opleidings-
niveau genoegen nemen met werk op elementair niveau. Dit is te meer ongunstig,
omdat de analyses suggereren dat juist vanuit dit elementaire niveau de opwaartse
mobiliteit gering is.

4.8 Samenvatting en conclusies

4.8.1 Samenvatting

In de inleiding tot dit hoofdstuk is een algemeen beeld geschetst van de beginnende
beroepsloopbaan van 15-24-jarige jongeren. Jongeren zouden op een laag niveau
moeten beginnen, hun eerste werkkringen zouden vaak niet aansluiten bij hun
opleiding, ze zouden minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden moeten accepteren
en het begin van hun loopbanen zou worden gekenmerkt door instabiliteit. Uit de
gegevens die in dit hoofdstuk zijn besproken, blijkt dat dit negatieve beeld slechts
in beperkte mate opgaat. Op aspecten als de aard van het dienstverband, de
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beroepsrichting, het beroepsniveau, de deelname aan zelfstandig-ondernemerschap
en de aansluiting tussen onderwijs en werk, vertonen zij over het algemeen welis-
waar wat ongunstiger verdelingskarakteristieken dan de totale werkende bevolking,
maar de verschillen zijn niet dermate groot dat van een verontrustende situatie kan
worden gesproken. Het probleem is niet zozeer dat de werksituatie van jongeren zo
uitgesproken slecht is, als wel dat veel jongeren, en dan speciaal degenen die hun
opleiding niet hebben afgerond, geen werk hebben.

De beginnende beroepsloopbaan van jongeren in het algemeen vormt de achter-
grond voor de beschrijving van de arbeidspositie van jongeren uit de minderheden.
Maar voordat jongeren werk hebben, moeten ze dat zien te krijgen. De kanalen die
jongeren uit de minderheden daarvoor gebruiken, zijn voor een deel dezelfde als die
van autochtone jongeren, maar er zijn ook verschillen. Zo speelt het medium van
de advertentie, dat voor andere jongeren een belangrijk middel is om aan werk te
komen, voor Turkse en Marokkaanse jongeren nauwelijks een rol. Voor hen heeft,
anders dan bij de andere groeperingen, het arbeidsbureau wel een zeker belang.
Voorts zijn zij in sterke mate aangewezen op het sociale netwerk van familie en
bekenden. Dit is voor hen het belangrijkste kanaal om aan werk te komen. Voor
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is het uitzendbureau een veel
gebruikte weg naar werk.

Werken in een flexibel dienstverband heeft de laatste jaren vooral onder jongeren
een grote vlucht genomen. Dit geldt ook voor jongeren uit de minderheden. Het
aandeel werkenden met een flexibel dienstverband ligt bij hen op een hoger niveau
dan bij autochtone jongeren, maar de verschillen zijn niet erg groot. Wel heeft een
zeer groot deel van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren tijdelijk werk.
Wat betreft de aard van het werk onderscheiden Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse jongeren zich niet noemenswaardig van autochtone jongeren. Net als de
autochtone jongeren zijn zij in beduidend groteren getale dan de totale werkende
bevolking werkzaam in de industriële en agrarische sector en ook werken zij vaker
in beroepen die als technisch worden aangemerkt. De verdeling van Turkse en
Marokkaanse jongeren over arbeidssectoren en beroepsrichtingen vertoont wel een
afwijkend profiel. Meer dan de andere herkomstgroeperingen werken zij in de
industriële en agrarische sector en in technische beroepen. In de loop van de tijd
neemt het aandeel van hen dat dit soort werk doet echter af en thans werkt meer
dan de helft van de Turkse en Marokkaanse jongeren ook in andere sectoren dan
industrie en landbouw en iets minder dan helft werkt in een andere beroepsrichting
dan de technische.
Op verschillende indicatoren blijkt de arbeidspositie van Turkse en Marokkaanse
jongeren minder gunstig dan de positie van jongeren uit andere herkomstgroepe-
ringen. Het meest geprononceerd komt dit tot uiting in het beroepsniveau. Een
beduidend groter deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren werkt in banen op
elementair niveau en een aanzienlijk kleiner deel werkt op middelbaar of hoger
niveau. Waar er op andere indicatoren soms sprake is van verbetering in de loop
van de tijd, is dit ten aanzien van het beroepsniveau niet het geval.
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Het zelfstandig-ondernemerschap heeft de laatste jaren onder minderheidsgroepe-
ringen een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Voor Turken vormt de eigen bedrij-
vigheid een substantieel deel van de werkgelegenheid, ook al laat de kwaliteit van
de bedrijven vaak te wensen over en ook al houden veel bedrijven maar kort stand.
De wens om in een eigen bedrijf te werken of zich als zelfstandig
beroepsbeoefenaar te vestigen, leeft bij veel jongeren en is ook onder jongeren uit
de minderheden wijd verbreid. Slechts weinigen slagen er echter in deze wens
daadwerkelijk te realiseren. Dit geldt voor jongeren uit de minderheden nauwelijks
in mindere mate dan voor autochtone jongeren.

De aansluiting tussen opleiding en werk is een relevante indicator voor het functio-
neren van de arbeidsmarkt, ook voor specifieke groeperingen. In dit hoofdstuk is de
aansluiting beschreven naar inhoudelijke richting en naar niveau. Wat de richting
betreft, is de aansluiting heel behoorlijk. Het overgrote deel van de jongeren, ook
van hen die tot de minderheden behoren, heeft werk dat inhoudelijk overeenkomt
met de richting van de gevolgde opleiding. Alleen Turkse en Marokkaanse
jongeren met een opleiding in een verzorgende/dienstverlenende richting komen
vaker dan andere jongeren in werk van een andere richting terecht. Wat het niveau
betreft, hebben vooral jongeren met een middelbare opleiding moeite om werk te
vinden dat hierop aansluit. Een groot deel van hen werkt op lager of elementair
niveau. De aansluiting tussen opleiding en werk is voor de Turkse en Marokkaanse
jongeren het slechtst. Op elk opleidingsniveau moeten zij veel vaker dan jongeren
uit de overige herkomstgroeperingen genoegen nemen met werk op elementair
niveau. De besproken gegevens bevatten aanwijzingen dat juist vanuit dit niveau de
mobiliteit gering is. De kans dat deze jongeren later in de loopbaan nog werk op
een hoger niveau krijgen, mag derhalve niet groot worden geacht.

4.8.2 Conclusies

Ten aanzien van tal van aspecten van de overgang van school naar werk komen er
in deze studie verschillen naar voren tussen jongeren uit onderscheiden minder-
heidsgroeperingen, zo ook bij de beginnende beroepsloopbaan die in dit hoofdstuk
is beschreven. De positie van Turkse en Marokkaanse jongeren aan het begin van
de beroepsloopbaan blijkt op verschillende punten duidelijk ongunstiger dan die
van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren. De arbeidssituatie van de
jongeren uit deze laatste groeperingen die werk hebben, verschilt niet veel van die
van autochtone jongeren.



150



149

5  LOOPBANEN TWEEDE GENERATIE

5.1 Inleiding

In het voorgaande is verschillende keren afzonderlijk aandacht besteed aan de
tweede generatie. Daarvoor bestaan goede argumenten. Doordat Nederland een
betrekkelijk jong immigratieland is, wordt het algemene beeld van dé allochtonen
nog te zeer bepaald door de eerste generatie. Van de bevolkingsgroepen die tegen-
woordig tot de etnische minderheden worden gerekend, kennen de meeste
nauwelijks een derde generatie en is de tweede generatie relatief gering in omvang
en nog tamelijk jong. Dit betekent dat pas recentelijk tweede-generatie jongeren de
arbeidsmarkt gingen betreden. De beeldvorming van allochtonen in ons land is dus
vooral gebaseerd op ervaringen met de eerste generatie. Dit is niet vreemd, maar
wel bezwaarlijk, omdat vaak onvoldoende wordt beseft dat de eerste generatie een
extreem ongunstige positie inneemt. Zij omvat immers per definitie de migranten:
degenen die vaak vanaf het nulpunt een bestaan in Nederland moesten opbouwen.
'Vanaf het nulpunt' betekent onder meer: zonder veel kennis van de Nederlandse 
samenleving en haar instituties, vaak met forse taalproblemen en doorgaans ook
met een ambivalent perspectief. Velen wisten immers niet of ze hier wilden blijven
of zouden terugkeren. Het voornemen was vaak terug te keren nadat in Nederland
voldoende inkomsten waren verworven. Vooral voor de arbeidsmigranten deed zich
in dit opzicht een onvoorzien probleem voor. De laaggeschoolde industriële
werkgelegenheid waarvoor zij geworven waren, verdween grotendeels uit de Neder-
landse economie en een aanpassing aan de nieuwe omstandigheden (de opkomst
van de dienstensector) was hun om meer dan één reden niet gegeven. Hun
oriëntatie was te zeer gericht op industriële arbeid. Hun kwalificaties waren dat
evenzeer. Hun taalbeheersing bijvoorbeeld schoot veelal tekort om kans te maken
op de vaak hoger gekwalificeerde arbeid in de dienstensector.

En dan de tweede generatie. Zij is in Nederland geboren of, bij een minder strikte
definitie, op zodanig jeugdige leeftijd in Nederland gearriveerd dat ze vanaf het
begin van de schoolloopbaan het Nederlandse onderwijs volgde. De beheersing van
de Nederlandse taal is daardoor van een geheel ander niveau dan bij de eerste
generatie het geval is. Hetzelfde mag worden verwacht van de kennis van de
omringende samenleving. En het toekomstperspectief zal in het algemeen minder
ambivalent zijn. Bovendien is er niet de traditionele oriëntatie op de industrie. De
ingroei in de dienstensector zal veel vanzelfsprekender zijn, wat zich openbaart in
de keuze van de opleidingsrichting. Het is om al deze redenen te verwachten dat de
tweede generatie zich zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt gunstig onder-
scheidt van de eerste generatie. En dus is de beeldvorming over dé allochtonen toe
aan een zekere aanpassing.
Hierin schuilen de argumenten om ook in deze publicatie bijzondere aandacht te
geven aan de tweede generatie. In het voorgaande gebeurde dit door gegevens over
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deze categorie afzonderlijk te presenteren. In dit hoofdstuk zal voornamelijk aan de
hand van kwalitatieve onderzoeksdata een impressie worden gegeven van de
schoolloopbanen van de tweede generatie (§ 5.3) en voorts van de overgang van het
onderwijs naar de arbeidsmarkt (§ 5.5). Met hetzelfde onderzoeksmateriaal worden
in de paragrafen 5.4 en 5.6 de achtergronden van de loopbaanpatronen geschetst.
Een samenvattende paragraaf besluit dit hoofdstuk (§ 5.7). Begonnen wordt met
een korte toelichting op het gebruikte materiaal (§ 5.2).

5.2 De gegevens

De kwalitatieve onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit twee studies, beide verricht
in 1995 - één in Amsterdam, de andere in Rotterdam.  Ze richtten zich specifiek op1

de tweede generatie. De hoofdvraag van deze beide studies betreft de betekenis van
eigen kenmerken van de tweede generatie voor haar maatschappelijke positie. Meer
in het bijzonder is de invloed onderzocht van het sociaal kapitaal (sociale
netwerken), het cultureel kapitaal (betekenissystemen en waardeoriëntaties) en het
informatiekapitaal (kennis van de Nederlandse samenleving, in het bijzonder van
het onderwijs en de arbeidsmarkt). Voor het inzicht in de achtergronden van
maatschappelijke achterstand is een vergelijking nodig met autochtone jongeren.
Om deze reden is in beide studies een controlegroep opgenomen. Deze omvat
autochtone jongeren uit dezelfde leeftijdsklasse die woonachtig zijn in dezelfde
(concentratie)wijken.2

De tweede generatie is in deze onderzoeken in strikte zin omschreven, namelijk als
degenen die in Nederland zijn geboren uit ouders die beiden van buiten ons land af-
komstig zijn en die ook beiden daarbuiten zijn geboren. Vanwege de verschillende
voorkeuren van de opdrachtgevers (de gemeenten Amsterdam en Rotterdam) zijn
de onderzochte allochtone-bevolkingsgroepen in de beide studies niet identiek. In
Amsterdam waren het de vier grote groepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen/Arubanen. In Rotterdam zijn naast de Turken en de Marokkanen, de
Kaapverdianen in het onderzoek opgenomen. In dit hoofdstuk staan de vier grote
groepen centraal, waarbij voor de Turken en de Marokkanen zowel het Amster-
damse als het Rotterdamse materiaal is gebruikt, terwijl voor de Surinamers en de
Antillianen/Arubanen uitsluitend het Amsterdamse materiaal wordt benut. Dit
heeft betrekking op jongeren uit Amsterdam-Zuidoost (de Bijlmermeer), hetgeen
impliceert dat de gepresenteerde gegevens niet zonder voorbehoud generaliseerbaar
zijn naar alle Surinaamse en Antilliaanse tweede-generatie jongeren in Nederland.
In feite geldt hetzelfde voor de gegevens over de Turkse en Marokkaanse jongeren,
zij het minder nadrukkelijk. In dit geval betreft het informatie over jongeren uit
Amsterdam-Oost en Zeeburg en Rotterdam-Delfshaven en Feijenoord. Zoals
gezegd, is de referentiegroep van autochtone jongeren afkomstig uit dezelfde
wijken waar tweede-generatie jongeren zijn geïnterviewd.
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Het totaal aantal geïnterviewden is hoog, zeker voor een kwalitatieve studie die aan
de hand van diepte-interviews is uitgevoerd. Tabel 5.1 toont de aantallen respon-
denten per etnische groepering en per gemeente, onderscheiden naar geslacht. In de
bijlage zijn overzichten opgenomen waarin tevens de leeftijden zijn verwerkt.

Tabel 5.1 Aantal respondenten per etnische groepering naar woonplaats en geslacht

Turken n Surinamers Antillianen/ n
Marokkane autochtone

Arubanen

v m v m v m v m v m

Amsterdam 19 19 18 12 24 24 10  8 18 16
Rotterdam 17 19 21 17  -  -  -  - 16 13

totaal 36 38 39 29 24 24 10  8 34 29

Bron: ISEO (TG'96)

In totaal zijn 271 individuele interviews afgenomen. Daarnaast zijn zes groeps-
interviews gehouden die bruikbare aanvullende informatie opleverden. De respon-
denten van deze groepsinterviews bleven buiten de tabel (omdat van hen geen
loopbaanprofielen beschikbaar zijn), maar de aan hen ontleende achtergrond-
informatie is wel gebruikt. Het aantal Antilliaanse respondenten blijft duidelijk
achter bij de overige aantallen, en wel om twee redenen. In de eerste plaats zijn zij,
net als de Surinaamse jongeren, uitsluitend in Amsterdam bij het onderzoek
betrokken. In de tweede plaats was het aantal tweede-generatie jongeren in Amster-
dam-Zuidoost dermate gering (50) dat zelfs na extra benaderingen hun vertegen-
woordiging in het onderzoek beperkt bleef. Het spreekt voor zich dat uitspraken
over hun loopbanen met uiterste voorzichtigheid behandeld moeten worden.

De interviews droegen een open karakter. Ze zijn in het algemeen goed verlopen, in
de zin dat de jongeren bijna steeds bereid bleken alle vragen te beantwoorden. Dit
leverde ook informatie op over gevoelige onderwerpen, terwijl het onderzoek
daarop niet primair gericht was (zoals de omgang met de ouders en de betrokken-
heid van de jongeren bij buitenwettelijke activiteiten). Er bestaat derhalve weinig
reden om te twijfelen aan de validiteit van de verkregen informatie. Wel moet op
het volgende worden gewezen. Terwijl de antwoorden in Amsterdam en Rotterdam
qua 'richting' sterk overeenkwamen, waren ze in Amsterdam vaak wat meer uitge-
sproken, iets extremer. Dit zou te maken kunnen hebben met verschil in stedelijke
omstandigheden en/of met verschil in samenstelling van de (Turkse en Marok-
kaanse) bevolkingsgroepen. Omdat daarvoor geen aanwijzingen zijn gevonden,
moet er rekening mee gehouden worden dat hier sprake kan zijn van een
interviewereffect. Deze mogelijkheid is niet uit te sluiten; de onderzoekers in
Amsterdam waren wat vaker antropologen, terwijl in Rotterdam vooral sociologen
het veldwerk verrichtten. Dit kan van invloed zijn geweest op de intensiteit van de
antwoorden. Het is overgens geen beletsel voor het samenvoegen van de resultaten
voor de beide gemeenten, aangezien er ! zoals gezegd ! geen sprake is van
absolute, doch slechts van marginale verschillen.
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5.3 Schoolloopbanen

5.3.1 De patronen

Voor het algemene beeld van de schoolloopbanen van tweede-generatie jongeren
wordt verwezen naar hoofdstuk 2, waar gebruik is gemaakt van bronnen die
generalisaties toestaan. Zulke generalisaties zijn niet te ontlenen aan kwalitatieve
studies. Daarvoor bestaan drie, onderling samenhangende argumenten. Het eerste is
dat in de kwalitatieve studies veel geringere aantallen waarnemingen beschikbaar
zijn. Het tweede is dat deze waarnemingen niet 'representatief' zijn, doordat per
etniciteitsgroep is gestreefd naar zo veel mogelijk spreiding over subcategorieën,
onderscheiden naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid (scholieren, studenten,
werkenden, werklozen en degenen die het eigen huishouden verzorgen). Daarmee
wordt niet de totale onderzoekspopulatie 'gerepresenteerd'. Het derde argument is
dat de waarnemingen zich beperken tot jongeren uit concentratiewijken die moge-
lijk, of zelfs waarschijnlijk (zie bv. de Bijlmermeer), atypische kenmerken bezitten.
Om deze redenen is het kwalitatieve onderzoek vooral gebruikt om de achter-
gronden van loopbaanpatronen toe te lichten en minder om deze patronen zelf te
schetsen. Nochtans is het zinvol een korte impressie te geven van hetgeen de
kwalitatieve studies op dit punt hebben opgeleverd. Daarbij zijn de Surinaamse en
Antilliaanse/ Arubaanse jongeren vanwege de geringe aantallen samengevoegd.

De Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren uit de kwalitatieve studies
blijven achter bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse tweede-generatie
jongeren en deze weer bij de autochtone leeftijd- en buurtgenoten. Het sterkst geldt
dit voor de Turkse jongens, het minst voor de Marokkaanse meisjes. In het
algemeen zijn de verschillen minder groot dan bij de surveygegevens die in
hoofdstuk 2 zijn besproken. Dit was te verwachten, omdat de buurt nu gelijk
gehouden is (met als waarschijnlijk gevolg dat de verschillen in herkomstmilieu
minder groot zijn). Wat betreft de voortijdige beëindiging van de eerste voortge-
zette opleiding, onderscheiden de Marokkaanse tweede-generatie jongens zich
ongunstig en de meisjes zich gunstig van de anderen. De Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse tweede-generatie jongeren komen minder gunstig uit de
vergelijking dan bij de surveygegevens het geval is. Hier zou sprake kunnen zijn
van een 'Bijlmermeer-effect'. Drop-outs komen in de beide kwalitatieve studies het
vaakst voor bij de Turkse en Marokkaanse jongens en het minst vaak bij de meisjes
uit de Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtone onder-
zoeksgroepen. Beëindiging van de schoolloopbaan nadat het diploma van de eerste
voortgezette opleiding is behaald, komt opnieuw het vaakst voor bij de Turkse en
Marokkaanse jongens. Dit bevestigt het algemene beeld dat zij zich gemiddeld het
kortst in het onderwijs bevinden. De tweede-generatie Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren zetten hun opleiding nagenoeg even vaak voort
als de autochtone buurt- en leeftijdgenoten. Opvallend genoeg geldt hetzelfde voor
de Marokkaanse meisjes, die in dit onderzoek derhalve relatief gunstig uit de
vergelijking komen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van zelfselectie bij de respon-
denten. Wat ten slotte de gekozen vervolgopleiding betreft, behoren vooral de
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meisjes tot de 'opstromers' (leerlingen die van een lager schooltype naar een hoger
gaan). Dit geldt voor alle onderzoeksgroepen. Alleen de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongens houden enigszins gelijke tred.

Het algemene beeld is dat de Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongens de
meest zorgelijke onderwijspositie innemen, ook al doen zij het beter dan de eerste
generatie van dezelfde leeftijd.  In het onderhavige hoofdstuk, met bijzondere3

aandacht voor de tweede generatie, is het gerechtvaardigd om nader in te gaan op
de vraag waarom juist de Turkse en Marokkaanse jongens minder goed uit de
onderlinge vergelijking komen. Evenzeer verdient de vraag aandacht waarom de
Turkse en Marokkaanse meisjes het beter doen. Deze twee vragen komen aan bod
in de volgende paragraaf.

5.4 Achtergronden van minder gunstige schoolloopbanen

In deze paragraaf komen kenmerken van jongeren én hun ouders aan de orde die
een bijdrage kunnen leveren aan de zojuist geformuleerde vraag naar het waarom
van verschillen in schoolloopbanen. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken
aan ambities, toekomstoriëntaties, beschikbare informatie en netwerken. Terzijde
wordt tevens ingegaan op de ongunstige effecten van onderadvisering.

5.4.1 Ambities

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: uit de beide kwalitatieve onder-
zoeken blijkt dat het de tweede-generatie jongeren en/of hun ouders in het
algemeen niet ontbreekt aan ambitie om het goed te doen in het Nederlandse
onderwijs. Het tegendeel is eerder het geval ! zeker bij de ouders die een goede
opleiding veelal beschouwen als belangrijke mogelijkheid tot opwaartse sociale
mobiliteit. Het sterkst uit zich dit bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
ouders die, naar het oordeel van hun kinderen, soms te zeer 'pushen' om hen tot
goede schoolresultaten te brengen.

5.4.2 Ritualistische houding

Wanneer (geringe) ambities geen verklaring bieden voor achterstand, moeten
andere factoren in het spel zijn. Wat de ouders betreft, valt in vergelijking met de
autochtone ouders vooral de 'ritualistische' houding op ten opzichte van de school-
prestaties van de kinderen. Zij uit zich in een sterke nadruk op rapportcijfers en
diploma's en een gelijktijdige geringe bemoeienis met de meer inhoudelijke
aspecten van het onderwijs, zoals advisering en begeleiding. Het ligt voor de hand
dat de gebrekkige kennis van het Nederlandse onderwijs deze (eerste-generatie)
ouders parten speelt. Ook taalhandicaps in de communicatie met leerkrachten
zullen van invloed zijn.
Een andere element van de ritualistische houding betreft de 'dubbele boodschap' die
velen aan de kinderen geven. Zo wordt aan Turkse en Marokkaanse meisjes
weliswaar verteld dat het belangrijk is om een opleiding te volgen, maar bij de
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keuze daarvan laat een aantal ouders zich minder leiden door de vaardigheden en
belangstelling van het kind, dan door de overweging dat een dochter beter naar een
meisjesschool kan gaan.  Het is niet de enige ambivalentie. Meisjes worden4

bijvoorbeeld aangemoedigd om een diploma te behalen, maar tevens wordt hun
meegedeeld dat één diploma wel genoeg is, omdat wordt verwacht dat dochters
gaan werken of in het huishouden helpen.
Het meest nadrukkelijk speelt de ambivalentie van de ouders wanneer door hen is
besloten dat het kind enkele jaren in hun land van herkomst moet verblijven. Dit
komt onder tweede-generatie jongeren verrassend vaak voor. Het blijft bovendien
niet beperkt tot de Turkse of Marokkaanse jongeren, want het is tevens waar-
genomen bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren.  Het effect is dat de schoolloop-5

baan wordt onderbroken, dat de taalontwikkeling stilstaat of zelfs terugvalt én dat
de oriëntatie van de jongere zelf ambivalent wordt. Het wordt hun minder duidelijk
waarom een opleiding in Nederland belangrijk is en het toekomstperspectief wordt
wazig: moeten ze zich op Nederland oriënteren of op 'terugkeer' naar het land van
hun ouders?
Uit een analyse van de kwalitatieve gegevens blijkt dat de tweede-generatie
jongeren die tijdens de schoolloopbaan gedurende ten minste een half jaar in het
land van hun ouders verbleven, in nagenoeg alle gevallen problemen ondervinden
in het Nederlandse onderwijs. Zulke problemen lopen uiteen van leeftijdsachter-
stand bij de start van het voortgezette onderwijs (in alle gevallen!), via veelvuldig
doubleren tot voortijdig schoolverlaten en drop-out. Slechts een enkeling slaagt erin
tot de 'opstromers' te gaan behoren, en nog uitzonderlijker is het dat de tweede
voortgezette opleiding met een diploma wordt afgerond. Anders gezegd: tussen-
tijdse 'terugkeer' blijkt ernstige belemmeringen op te werpen in de schoolloopbaan
van tweede-generatie jongeren.

5.4.3 Waardeoriëntaties en houding

Met het voorgaande is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom juist de
Turkse en Marokkaanse jongens minder goed uit het onderwijs komen. Voor het
antwoord op die vraag zijn verschillende overwegingen van belang. Zo geldt voor
Turkse jongens dat zij in het algemeen meer waarde hechten aan het vinden van
een baan dan aan voortzetting van de opleiding. Ze achten zichzelf voor dat laatste
al snel te oud, omdat hun volwassenwording wordt afgemeten aan het feit of ze al
dan niet in staat zijn een gezin te onderhouden. De directe omgeving speelt hierbij
een belangrijke rol. Omdat een baan als voorwaarde wordt gezien voor de zorg voor
een gezin, is het voortijdig schoolverlaten van de Turkse jongens in belangrijke
mate hieruit te verklaren.
Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtone jongeren zien een opleiding
juist als voorwaarde voor een baan, die hun de door hen gewenste economische
onafhankelijkheid moet garanderen. Hierin schuilt een sterke motivering om de
opleiding af te ronden. Wel bestaat er enige spanning met het streven om te delen
in de geneugten van de grote stad. In dit opzicht moeten ook de Marokkaanse
jongens worden genoemd. Voor hen is profaan hedonisme een in het oog springend
kenmerk van de jeugdcultuur. En omdat het uitgaansleven en meedoen aan de
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mode hoge kosten met zich brengen, is er een niet geringe drijfveer om snel geld te
verdienen. Dit leidt er nogal eens toe dat de school wordt verwaarloosd of zelfs
geheel wordt verlaten.

Turkse en Marokkaanse meisjes hebben in veel gevallen een meer serieuze houding
ten opzichte van het onderwijs. Dit is te verklaren uit twee met elkaar samen-
hangende verschijnselen. In de eerste plaats is een aantal van hen, niet zelden
daartoe gestimuleerd door de moeder, zeer gemotiveerd om een andere positie te
verwerven dan hun moeder ! bínnen zowel als búiten het gezin. De dochters zien
er in het algemeen weinig heil in hun leven vooral binnenshuis door te brengen,
zonder beroepsloopbaan en volledig geconcentreerd op de zorg voor het gezin. Een
tweede reden waarom de meisjes zich vaak serieuzer met het onderwijs bezig-
houden, heeft te maken met hun strengere opvoeding. Waar de jongens veelal de
vrijheid hebben om buitenshuis te zijn, zijn de meisjes vaak gedwongen om een
groot deel van hun vrije tijd thuis door te brengen. Ze besteden deze tijd doorgaans
aan huiswerk, soms ook om te ontkomen aan de door hen als minder plezierig
ervaren huishoudelijke werkzaamheden. In een aantal gevallen hebben de beide
factoren tegelijk invloed op de houding en het gedrag van de tweede-generatie
meisjes. Maar ook wanneer ze niet samengaan (bv. bij traditioneel georiënteerde
meisjes), bieden ze een goede verklaring voor het feit dat de meisjes in het
algemeen serieuzere opvattingen hebben over het onderwijs en daardoor ook beter
presteren.
Anders dan de Turkse en Marokkaanse meisjes vinden de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse meisjes hun motivatie vooral in het streven economisch
onafhankelijk te worden van hun (toekomstige) partner. In hun perceptie is er een
reële mogelijkheid dat ze het hoofd van een eenoudergezin worden. Mede onder
invloed van hun moeders prepareren ze zich op deze situatie, hetgeen zich niet
zelden uit in de motivatie om ten minste één diploma te behalen.

5.4.4 Gebrek aan kennis van het onderwijssysteem

Aan het voorgaande mag niet worden ontleend dat betekenissystemen en waarde-
oriëntaties (het culturele kapitaal) de enige verklaringsgrond zouden zijn voor
verschil in schoolloopbanen, bijvoorbeeld tussen Turkse en Marokkaanse jongens
en meisjes of tussen allochtone en autochtone jongeren. Eerder is al gewezen op de
beperkte kennis die veel allochtone ouders bezitten van het Nederlandse onderwijs-
systeem. Dit heeft verschillende consequenties. In de eerste plaats leidt het bij
sommige jongeren (in het bijzonder de jongens) tot meer vrijheid om de eigen weg
te kiezen. Dit is niet altijd gunstig, omdat op jeugdige leeftijd het verantwoordelijk-
heidsgevoel bij velen niet sterk ontwikkeld is. Is dit wel het geval, dan vormt het
gebrek aan kennis bij de jongeren zelf vaak een belemmering om op afgewogen
wijze de toekomst uit te stippelen. Hierin schuilt een belangrijk verschil met de
autochtone jongeren. Deze kunnen, ofschoon niet in alle gevallen, beter aangeven
welk (beroeps)perspectief zij hebben en hoe ze het gewenste doel willen realiseren;
ze hebben meer kennis van de te volgen opleidingstrajecten. Autochtone jongeren
lijken daardoor hun toekomst meer te plannen. Het is overigens niet uitgesloten dat
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culturele factoren hierbij een rol spelen; planning hoort vooral bij een geïndus-
trialiseerde samenleving en het is daarom niet vreemd dat de autochtone jongeren
er sterker op gericht zijn. Bovendien speelt bij een aantal tweede-generatie jongeren
het islamitische geloof in de lotsbestemming (inÕallah) een zekere rol. Nochtans
komt planning van de eigen toekomst zeker ook bij moslims voor, in het bijzonder
bij de meisjes die zich aan het traditionele rolpatroon willen onttrekken. Wat echter
uit de beide veldonderzoeken blijkt, is dat het bij de autochtone jongeren váker is
waar te nemen.
Een volgende, niet onbelangrijke consequentie van het beperkte informatiekapitaal
is dat de jongeren en hun ouders vaak weinig verweer hebben tegen de ook in deze
studies geconstateerde onderadvisering van goed presterende allochtone jongeren.

"De lerares van de lagere school heeft alle buitenlandse meisjes naar de
huishoudschool gestuurd. Ze zei dat we toch heel snel zouden gaan
trouwen en dan niet meer zouden gaan werken, dus dat wij beter konden
leren koken. Ik vind dit belachelijk. Maar ik was toen te jong. Ik was pas
12 jaar, ik wist helemaal niets. Mijn ouders deden ook niks. Mijn zussen
zijn ook naar die school gegaan. Mijn ouders vonden het allemaal wel
best. Zij wisten ook niet precies hoe het zat hier, want zij komen uit
Marokko en ze hebben zelf helemaal geen opleiding gedaan. Zij
respecteren het oordeel van de lerares. Als die zegt dat ik daarheen moet,
dan zal dat wel zo zijn." (Marokkaans meisje, 24 jaar, volgde mbo-
opleiding.)

"Ik kreeg het advies lbo. Ik snapte toen al niet waarom zo laag. De school
had geen CITO-toets laten doen, dus moest je afgaan op de leraar. (...)
Een vriend van mijn vader had ook een zoon op die school en toen hij mijn
rapport zag, heeft hij me aangeraden om de havo te gaan doen. Ik moest
toen wel een toelatingsexamen doen, maar dat heb ik in één keer gehaald."
(Turks meisje, 21 jaar, voltooide havo én vwo en gaat nu Engels studeren.)

Onderadvisering houdt het gevaar in van voortijdig schoolverlaten, eenvoudigweg
omdat de jongeren zich op school niet gemotiveerd voelen. Dit leidt tot spijbel-
gedrag, waarop de scholen lang niet altijd adequaat reageren. Een briefje aan de
ouders bijvoorbeeld biedt zeker geen garantie dat de informatie ook werkelijk bij de
ouders komt. Sommige ouders zijn analfabeet, vele beheersen het Nederlands
onvoldoende. Dit impliceert dat ze voor hun informatie mede afhankelijk zijn van
de kinderen. En een aantal van die kinderen blijkt er niet voor terug te schrikken
om zulke informatie te manipuleren; zij geven hun ouders een ander bericht door
dan de school bedoelde. Zonder sancties van de ouders te hoeven vrezen, kunnen ze
het spijbelen op deze wijze continueren. Ook in dit opzicht is het gebrekkige
informatiekapitaal van de ouders als bezwaar aan te merken. In hoofdstuk 2 is
overigens geconstateerd dat naast onderadvisering ook overadvisering voorkomt.
Dit kan, zij het om andere redenen dan bij onderadvisering, eveneens leiden tot
voortijdig schoolverlaten.
Zoals in het voorgaande al enigszins tot uitdrukking gebracht, behoudt de factor
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informatiekapitaal zijn betekenis wanneer naar de jongeren zelf wordt gekeken. Er
is reeds geconstateerd dat de tweede-generatie jongeren veel minder dan hun
autochtone leeftijdgenoten uit dezelfde buurten in staat zijn om aan te geven welke
opleidingstrajecten gevolgd moeten worden om door hen als 'aantrekkelijk'
omschreven banen te kunnen innemen. Het ligt voor de hand dat dit mede te maken
heeft met het feit dat er thuis veel minder over zulke aangelegenheden wordt
gesproken. Bovendien is de voorlichting die via de school wordt ontvangen blijk-
baar onvoldoende om de kennisachterstand op te heffen.

5.4.5 Eenzijdige netwerken

Doordat de jongeren uit de beide kwalitatieve onderzoeken vooral in vrienden-
groepen verkeren die bestaan uit leden van dezelfde etnische groepering, helpt ook
hun sociaal kapitaal (de netwerken) niet om beter geïnformeerd te worden: de
anderen vullen de ontbrekende kennis niet aan, het kennistekort wordt daarentegen
met hen gedeeld. Hier wordt zichtbaar dat de onderscheiden hulpbronnen (cultureel
kapitaal, informatiekapitaal en sociaal kapitaal) niet onafhankelijk van elkaar zijn,
maar elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden.

5.4.6 Terugval bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren

Deze paragraaf wordt afgesloten met de constatering dat de tweede-generatie
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren zich bij het kwalitatieve onderzoek
in één opzicht ongunstig onderscheidt van zowel de tweede-generatie Turkse en
Marokkaanse jongeren als de autochtone leeftijdgenoten. Dit betreft het aandeel dat
een tweede voortgezette opleiding kiest die qua niveau onder de eerste voortgezette
opleiding ligt (vaak betreft dit een afgebroken opleiding). Het duidelijk hogere
aandeel bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is voor een deel te
verklaren uit de grotere drop-out bij de Turkse en Marokkaanse jongeren; de
laatsten verlaten meestal het onderwijs wanneer de eerste opleiding voortijdig
wordt beëindigd. De Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse en autochtone jongeren
zetten hun opleiding doorgaans voort, maar op een lager niveau. Dat dit verschijn-
sel zich bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren relatief vaak
voordoet, kan ermee te maken hebben dat zij zich nogal eens door de ouders
'gepusht' voelen. Een te hoge ambitie zou in dat geval in het nadeel werken van de
jongeren; ze moeten een stap terug doen in hun schoolloopbaan, en verliezen
daardoor vaak ten minste een jaar. Vanzelfsprekend is dit per saldo minder ernstig
dan de hoge drop-out bij Turkse en Marokkaanse jongeren.

5.5 De overgang van school naar werk

Tweede-generatie jongeren in Nederland zijn over het algemeen nog zo jong dat de
meeste zich in het onderwijs bevinden en nog geen aanvang hebben gemaakt met
de beroepscarrière. Dit betekent niet dat ze in het geheel geen ervaring opdeden
met betaalde arbeid. Dit gebeurt immers ook door middel van bijbaantjes en
vakantiewerk. De kwalitatieve studies bevatten daarover informatie. Deze komt
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erop neer dat er tussen de groepen vrij grote verschillen bestaan in de mate waarin
zulke werkervaring is opgedaan. Zo hebben de Turkse en Marokkaanse meisjes in
het onderzoek naar verhouding weinig werkervaring, terwijl de autochtone
jongeren op een enkele uitzondering na allemaal betaald werk verrichtten. De
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren nemen een tussenpositie in, die ze
delen met de Turkse en Marokkaanse jongens. Tweede-generatie Turkse jongens
zijn doorgaans het sterkst gericht op betaalde arbeid. Een en ander wordt toegelicht
in de volgende paragraaf, nadat hier eerst nog aandacht is besteed aan degenen die
het onderwijs reeds verlieten.

De Turkse meisjes die al volledig deelnemen aan de arbeidsmarkt, vallen op door
talrijke baanwisselingen ! veelal doordat de werkzaamheden via uitzendbureaus
worden verricht. Voorts komen zij nogal eens in de Jeugdwerkgarantie (JWG)
terecht. Marokkaanse meisjes onderscheiden zich door een relatief hoge inactiviteit.
Ze verzorgen het eigen huishouden of dat van hun ouders zonder naar betaald werk
te zoeken, of staan gedurende langere tijd als werkloos ingeschreven. Een aantal
geeft te kennen niet te mógen werken, van de ouders of van de partner. Bij de
werkenden onder de tweede-generatie Marokkaanse meisjes komt uitzendwerk
beduidend minder voor dan bij de Turkse meisjes.

Bij de Turkse jongens is het aandeel werklozen ontluisterend, zeker gezien hun
sterke gerichtheid op betaalde arbeid. Het houdt nadrukkelijk verband met het grote
aandeel drop-outs onder de Turkse jongens. Terwijl de arbeidsmarktpositie van
degenen die zonder diploma het voortgezet onderwijs verlieten in het algemeen
zorgwekkend is, is ze bij de Turkse jongens wel heel schrijnend. Op één uitzonde-
ring na, heeft geen van hen op het moment van interviewen een baan. Voorts valt
op dat de Turkse jongens veel minder dan de meisjes gebruikmaken van uitzend-
bureaus. Vaker zijn ze te vinden in de eigen circuits, waar nogal eens zwart betaald
werk wordt verricht. De Marokkaanse jongens blijven gemiddeld langer in het
onderwijs, maar doen het op de arbeidsmarkt nauwelijks beter. Ook bij hen valt op
hoe kwetsbaar de positie van de drop-outs is; de meesten zijn werkloos, een enke-
ling heeft een kortlopend contract of verricht zwart betaald werk. Uitzendwerk
komt iets vaker voor dan bij de Turkse jongens, maar is veel minder algemeen dan
bij de Turkse meisjes. Een relatief groot aantal Marokkaanse jongens meldt
criminele activiteiten om aan geld te komen. Gevangenisstraffen bemoeilijken de
entree op de arbeidsmarkt. Net als de tweede-generatie Turkse jongens maken de
Marokkaanse jongens nauwelijks melding van werk via de JWG.

De Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes blijven naar verhouding lang in
het onderwijs en komen daardoor bij het betreden van de arbeidsmarkt gemiddeld
beter beslagen ten ijs. Het aandeel dat direct een vaste baan vindt, ligt daardoor
duidelijk hoger dan bij de Turkse en Marokkaanse jongeren. In relatief veel
gevallen gaat het om een voltijdbaan. Werkende meisjes die jong ongehuwd moeder
werden, zijn vooral in deeltijdbanen te vinden.
Wat de overgang van school naar werk betreft, zijn de jongens onder de tweede-
generatie Surinamers en Antillianen eerder te vergelijken met de Marokkaanse



160

jongens dan met de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes. Een duidelijk
verschil is echter dat ze veel vaker dan de Marokkaanse jongens gebruikmaken van
het uitzendbureau. Dit maakt hun arbeidsmarktpositie instabiel. De overeenkom-
sten met de Marokkaanse jongens liggen in het aandeel zwart betaald werk en in de
melding van criminele activiteiten.
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De situatie van de autochtone jongeren in de beide kwalitatieve onderzoeken laat
zich niet simpelweg contrasteren met welke van de allochtone subcategorieën ook.
In feite zijn alle elementen die voor de tweede-generatie jongeren zijn genoemd,
terug te vinden bij de autochtone jongeren. Alleen de 'mix' verschilt iets.
Autochtone jongeren komen wat vaker terecht in het leerlingwezen en lijken, na
een afgeronde opleiding, eerder in aanmerking te komen voor een vaste en voltijdse
aanstelling. Desondanks komt bij hen eveneens instabiliteit voor aan het begin van
de beroepsloopbaan. Dit is ! ook in internationaal perspectief  ! geen ongewoon6

verschijnsel; jongeren beginnen met een oriëntatieperiode, waarbij een zekere mate
van job hopping past. Daarenboven bieden werkgevers startende jongeren vaak
tijdelijk werk aan, ook om zich de mogelijkheid voor te behouden van een
grondiger kennismaking. Instabiliteit bij de start van de beroepsloopbaan behoeft
dan ook geen probleem te zijn, mits na verloop van tijd ontsnapping aan het
secundaire segment van de arbeidsmarkt mogelijk is. Dit secundaire segment
bestaat uit banen met minder gunstige arbeidsomstandigheden op basis van
flexibele contracten.

De meeste jongeren uit de twee kwalitatieve onderzoeken ! allochtone zowel als
autochtone ! die al deelnemen aan de arbeidsmarkt, bevinden zich in het
secundaire segment. Dit betekent een hoge mate van instabiliteit, dus weinig
werkzekerheid en geringe stijgingskansen. De groei van deeltijdbanen, vooral aan
de onderkant van de arbeidsmarkt, heeft vooral de vrouwen nieuwe kansen
geboden.  Dit weerspiegelt zich in de beide veldstudies. Nochtans betekent het dat7

(ook) de jonge vrouwen weinig stijgingsmogelijkheden ervaren. Zoals gezegd, is de
situatie voor de autochtone jongeren in dit opzicht enigermate gunstiger dan voor
de tweede-generatie jongeren; ze komen eerder in aanmerking voor een voltijdse en
vaste aanstelling. Bij de autochtone jongeren uit dezelfde buurten, bestaan dan ook
gemiddeld iets hogere functieniveaus en iets hogere arbeidsinkomens ! ook al zijn
de verschillen gering.

5.6 Achtergronden van de arbeidsmarktpositie

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele achtergronden van de zojuist ge-
schetste arbeidsmarktpositie van tweede-generatie jongeren. Achtereenvolgens zal
voor de Turkse en Marokkaanse en voor de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
jongens en meisjes worden aangegeven via welke trajecten zij op de arbeidsmarkt
terechtkomen en welke factoren daarbij een rol spelen. Daarop aansluitend gebeurt
hetzelfde voor de autochtone jongeren, om te kunnen vaststellen in hoeverre de
genoemde factoren een etnisch-specifiek karakter hebben. Deze aanpak mondt uit
in de vraag of vooral sociaal-economische dan wel culturele factoren van belang
zijn. Daarbij wordt afzonderlijk ingegaan op de toekomstoriëntatie van de jongeren.
In deze paragraaf wordt bovendien zijdelings aandacht besteed aan de contacten
met het arbeidsbureau en aan de wens een eigen bredrijf te beginnen. Meer
uitgebreid zal worden ingegaan op marginalisering bij jongeren.
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5.6.1 Turkse en Marokkaanse jongeren

Dat de Turkse en Marokkaanse meisjes tijdens de schoolperiode weinig werkerva-
ring opdoen, impliceert een moeilijker start op de arbeidsmarkt. Hun kennis van
deze markt blijft achter (wat wellicht de grote instabliteit bij de Turkse meisjes
verklaart) en ze zijn minder dan leeftijdgenoten in staat om een c.v. te overleggen.
Overigens correspondeert de geringe werkervaring, zeker wat de Marokkaanse
meisjes betreft, met het algemene beeld van de Turkse en Marokkaanse vrouwen in
Nederland.  Blijkens het kwalitatieve onderzoek zijn in dit verband voor de tweede-8

generatie meisjes twee factoren van bijzondere betekenis. De eerste is dat een aantal
meisjes de opleiding zo serieus opvat dat ze geen tijd willen inruimen voor andere
activiteiten. Het impliceert dat betrokkenen bewust investeren in hun opleiding, dus
in hun toekomst, en daarom nu afzien van betaald werk. Mogelijk speelt voor de
Turkse en Marokkaanse meisjes ook een rol dat zolang zij bij hun ouders inwonen,
zij in hoge mate een beroep kunnen doen op een financiële bijdrage van de vader.
Het is in elk geval iets waar ze zelf veelvuldig op wijzen. De tweede factor betreft
de categorie die wel zou willen werken, maar daarvoor van de ouders geen
toestemming krijgt. Deze ouders hechten eraan dat de meisjes overwegend
binnenshuis verblijven. Vooral in deze gezinnen worden de meisjes traditioneel
opgevoed, dus hoofdzakelijk voorbereid op het bestaan van moeder en huisvrouw.
Bij Marokkaanse meisjes komt hier nog bij dat een opvallend groot aantal van hen
meldt dat ze de vakanties in Marokko doorbrengen. Daardoor is er geen gelegen-
heid om in Nederland ervaring op te doen met vakantiewerk.
Voorzover de Turkse en Marokkaanse meisjes tijdens hun schooltijd wel werkerva-
ring opdeden, was dit overwegend in kleine baantjes (bijbanen en deeltijdvakantie-
banen). Het werken in restaurants en winkels is daarbij populair. Een aantal van
deze baantjes wordt zwart betaald. Dit geldt het sterkst voor werkzaamheden die
binnen de eigen circuits worden verricht, met name in restaurants en in de detail-
handel. Bij meisjes boven ongeveer 18 jaar komt zwart werk veel minder vaak voor.
Met name de Turkse meisjes en een deel van de Marokkaanse meisjes zoeken dan
veel serieuzer naar een baan. Zoals gezegd, gaat dit bij de eersten gepaard met een
groot aantal baanwisselingen.

Marokkaanse jongens zijn over het gehele leeftijdsbereik in deze studies (15 tot
26 jaar) duidelijk minder serieus met werk bezig dan de Turkse en Marokkaanse
meisjes. De kleine baantjes die ze vanaf ongeveer 14 jaar hebben, worden vaak na
hun achttiende aangehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezorgen van
kranten, folders en pizza's. Daarnaast krijgen voor sommigen alternatieve
activiteiten meer betekenis, zoals ze zelf nadrukkelijk melden. In paragraaf 5.6.8 
wordt hierop nader ingegaan. Is er eenmaal sprake van een vaste relatie, vaak na
het twintigste levensjaar, dan neemt de belangstelling voor serieuze banen wel toe.
Een aantal weet zo'n baan te bemachtigen. Voor anderen is het, mede door de lage
opleiding en het verbrokkelde arbeidsverleden, heel moeilijk om te ontsnappen aan
het secundaire arbeidsmarktsegment met zogenoemde dead-end jobs, of om
überhaupt aan werk te komen.
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Het verhaal van de Turkse jongens is duidelijk anders. Zij willen vaak vanaf 18 à
19 jaar al een serieuze baan, om zichzelf en hun omgeving te tonen dat ze in staat
zijn voor een gezin te zorgen. Zoals eerder gezegd, wordt hieraan hun volwassen-
wording afgelezen. De baantjes die zij vanaf 15 à 16 jaar aannemen, worden vooral
gezien als mogelijkheid om ervaring op te doen. De ouders moedigen hen hierin
aan en accepteren daarmee het reële risico dat de opleiding niet wordt voortgezet.
Arbeidsparticipatie is bij Turkse jongens immers een belangrijke verklaringsfactor
voor voortijdig schoolverlaten en drop-out, de grootste bedreiging voor een stabiele
arbeidsmarktpositie. Een niet onbelangrijk deel van de baantjes van Turkse jongens
bestaat uit zwart werk, vaak binnen de eigen circuits. In dat verband worden vooral
winkels en horecabedrijven genoemd, en in Amsterdam naai-ateliers. De gericht-
heid op het eigen circuit verklaart waardoor Turkse jongens veel van hun banen via
familieleden of vrienden en kennissen verkrijgen; het is een aantrekkelijk alter-
natief voor het Nederlandse circuit. Meer dan welke andere subcategorie ook, geven
Turkse jongens te kennen dat ze door Nederlanders worden uitgesloten. Ze spreken
in dit verband zelden van discriminatie, maar veelal van 'voorkeur van werkgevers'.
De ervaringen van de Turkse jongens, hun differentiële kansen in het eigen en het
Nederlandse arbeidscircuit, alsmede de percepties die ze daaraan ontlenen, dragen
ertoe bij dat zich op de arbeidsmarkt etnische segmentering voordoet. Hiermee
houdt verband de krachtige wens om zelf een onderneming te beginnen én de sterke
oriëntatie op het moederland ! ook in economische zin. Nogal wat Turkse jongeren
(dus ook de meisjes) zouden graag een bedrijf willen vestigen in Turkije. In de
onderzoeksgroep zijn evenwel nauwelijks zelfstandige ondernemers te vinden. Op
dit punt wordt nog teruggekomen.

5.6.2 Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren

Bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse tweede-generatie jongeren komt een
dergelijke oriëntatie eveneens veelvuldig voor, nu uiteraard met betrekking tot
Suriname en de Antillen. Veel minder dan bij de Turkse jongeren kan dit worden
toegeschreven aan arbeidservaring binnen de eigen circuits, want zulke ervaring
ontbreekt nagenoeg geheel. Dit wordt trouwens, vooral voor de Surinaamse en in
mindere mate voor de Antilliaanse tweede-generatie jongens, gecompenseerd door
de mogelijkheden die hun worden geboden in het buitenwettelijke circuit van kleine
en grotere criminaliteit. Zoals gezegd, wordt hierop teruggekomen. Overigens valt
op dat de Surinaamse meisjes qua werkervaring duidelijk achterblijven bij de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongens en de Antilliaanse meisjes. Vooral
op jeugdige leeftijd werken zij weinig, voor een deel omdat dit door hun ouders
wordt verboden. Bij de jongens is van zo'n verbod zelden sprake, al komt het nogal
eens voor dat de ouders de school laten prevaleren en daarom bijbaantjes en
vakantiewerk tot een minimum willen beperken. De Surinaamse en Antilliaanse
jongeren worden vooral na hun twintigste serieuzer als het over arbeid gaat. Een
aantal jongens is dan echter al verloren voor de reguliere arbeidsmarkt. Van de
meisjes is bovendien bekend geworden dat zich onder hen relatief veel jonge,
ongehuwde moeders bevinden, die zich nauwelijks oriënteren op betaalde arbeid.
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5.6.3 Autochtone jongeren

De autochtone jongeren ten slotte deden nagenoeg allemaal tijdens de school-
periode werkervaring op. Dit impliceert dat de autochtone jongeren bij de start van
hun eigenlijke beroepsloopbaan vaker en meer werkervaring hebben dan de tweede-
generatie allochtone jongeren in dezelfde wijken. Hierin weerspiegelt zich hun
voorsprong qua hulpbronnen; zowel het cultureel kapitaal als het sociaal kapitaal
en het informatiekapitaal levert hun voordeel op ten opzichte van de tweede-
generatie jongeren. In één opzicht onderscheiden de autochtone jongeren zich niet
van hun allochtone leeftijdgenoten: vooral bij de jongens is een niet onbelangrijk
deel van het werk zwart betaald.

5.6.4 Ervaringen met het arbeidsbureau

Een belangrijk verschil doet zich wel weer voor met betrekking tot de ervaringen
die zijn opgedaan met het arbeidsbureau. Kortweg komt dit verschil hierop neer:
autochtone jongeren maken veel vaker dan de tweede-generatie jongeren gebruik
van het arbeidsbureau, ook doordat zij beter geïnformeerd zijn over wat je van deze
instantie kunt verwachten. Tweede-generatie jongeren wenden zich blijkens de
beide veldonderzoeken te vaak tot het arbeidsbureau in de verwachting dat ze als
vanzelf aan een baan geholpen zullen worden. Autochtone jongeren weten in het
algemeen beter hoe het werkt; dat er veel wordt verwacht van de werklozen zelf,
dat deze zich gemotiveerd moeten tonen door actief te zoeken.

"Bij het arbeidsbureau zeggen ze: 'Ga maar zoeken, daar zijn de vacatures
en daar is de telefoon'. Maar ze moeten mensen helpen, opbellen als ze
iets weten. Maar dat doen ze nooit." (Turkse jongen, 22 jaar, drop-out en
werkloos.)

"Het arbeidsbureau bemiddelt tussen jou en het bedrijf en ze zoeken
vacatures. En als je je niet alleen inschrijft, maar ook wat doet, blijft
zeuren, dan helpt dat wel." (autochtoon meisje, 17 jaar, zesde klas vwo.)

Het tekort aan zulke kennis bij de meeste tweede-generatie jongeren leidt tot een
'verwachtingendiscrepantie': aan beide zijden van de toonbank wachten actoren op
de ander. Aan de kant van de werklozen wordt gewacht op inspanningen van het
arbeidsbureau, terwijl de medewerkers daarvan wachten op initiatief van de werk-
lozen, zoals hun dat is voorgeschreven binnen het beleid dat zelfredzaamheid als
een belangrijk signaal van motivatie beschouwt. Het tragische is dat wanneer beide
partijen op elkaar wachten, zulk wachten heel lang kan duren. Het gevolg is
tweeërlei: teleurstelling bij beide partijen en het voortduren van de werkloosheid bij
de cliënten. De teleurstelling draagt ertoe bij dat de actoren zich van elkaar
afwenden. De werklozen mijden het arbeidsbureau of nemen een nog passievere
houding aan, die er uiteindelijk in uitmondt dat nog slechts de inschrijving wordt
verlengd. De kans is groot dat medewerkers van het arbeidsbureau stereotype
voorstellingen van categorieën van werklozen ontwikkelen, die bovendien
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verwerkelijkt kunnen worden doordat ze zich er zelf naar gaan gedragen. Een
dergelijke self-fulfilling prophecy vormt het sluitstuk van de keten. Maar ook
zonder dit is de verwachtingendiscrepantie negatief. Vanwege de duurafhan-
kelijkheid van de werkloosheid is continuering van de arbeidsloze periode namelijk
altijd in het nadeel van de cliënt; hij of zij wordt voor werkgevers minder aantrek-
kelijk wanneer het langer geleden is dat hij of zij betaalde arbeid verichtte of de
school verliet.

5.6.5 Sociaal-economische versus culturele factoren

Vanzelfsprekend is de moeizame overgang van school naar werk niet uitsluitend te
verklaren uit de ervaringen met het arbeidsbureau. Daarom zijn vrij uitgebreid ook
andere factoren besproken, zoals drop-out (vooral bij Turkse jongens), ongehuwd
moederschap (bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes), alternatieve
(criminele) activiteiten (vooral bij Marokkaanse en Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse jongens) en gebrek aan werkervaring (bij Turkse en Marokkaanse
meisjes). Toegevoegd kan nog worden dat de beide kwalitatieve onderzoeken geen
aanwijzingen opleveren dat het de tweede-generatie jongeren schort aan oriëntatie
op arbeid. Denk in dit verband aan de sterke motivatie van Turkse jongens en aan
het feit dat veel Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes betaald werk zien
als een mogelijkheid om economisch onafhankelijk te worden van de (toekomstige)
partner. Hun oriëntatie op arbeid is derhalve extrinsiek te noemen: het is vooral een
bron van inkomsten. Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongens en, in iets
mindere mate, Marokkaanse jongens hebben in het algemeen eveneens een sterke
extrinsieke arbeidsmotivatie. Werk is een middel om aan geld te komen en dit geld
is nodig om zo plezierig mogelijk te leven. Bij de autochtone jongeren uit dezelfde
buurt blijken alle hiervoor genoemde varianten voor te komen. Het is duidelijk dat
het herkomstmilieu hierbij een sterke invloed heeft. Dit is iets wat voor alle
groeperingen geldt, maar in het bijzonder voor de autochtone jongeren. Bij hen kan
deze observatie vertaald worden naar sociaal-economische factoren (het opleidings-
niveau en beroepsniveau van de ouders), terwijl bij Turkse en Marokkaanse
gezinnen, met geringere onderlinge sociaal-economische verschillen, de verklaring
eerder via culturele factoren lijkt te moeten verlopen (invloed van religie, stad
versus platteland, Arabischsprekende bevolking versus Riffijnen). De Surinamers
en Antillianen nemen opnieuw een tussenpositie in.  Ook bij hen zijn cultuur-9

verschillen tussen gezinnen duidelijk waarneembaar (in de opvattingen van de
ouders en die van de jongeren zelf), maar de samenhang met de sociaal-econo-
mische herkomst is dit evenzeer. Het is op grond van deze observaties aannemelijk
dat binnen iedere groepering beide typen factoren (sociaal-economische en
culturele) een rol spelen bij de bepaling van het gedrag van de jongeren. Het
gewicht van elk van de factoren zal evenwel per groepering verschillen, precies
zoals ook de inhoud ervan per groepering verschillend kan zijn. In de nu volgende
subparagraaf wordt dit geïllustreerd met betrekking tot het toekomstperspectief van
de jongeren, voorzover gerelateerd aan betaalde arbeid.
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5.6.6 Toekomstoriëntaties

Turkse jongens ! en in iets mindere mate Marokkaanse en Antilliaanse jongens !
zien, ook wat de toekomst betreft, arbeid vooral als middel om inkomen te
genereren waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden. De ideeën over de sekse-
rollen zijn traditioneel: de man werkt buitenshuis en zorgt in financieel opzicht
voor het gezin; de vrouw is er in deze opvatting vooral om voor de kinderen en het
huishouden te zorgen. Deeltijdwerk van de partner is eventueel acceptabel, maar in
de meeste gevallen zou dit pas aan de orde zijn wanneer de kinderen al op school
zitten. De jongens gaan er voor zichzelf vanuit dat ze voltijds zullen werken. Het
merendeel van de Turkse en veel Marokkaanse jongens leven in de veronderstelling
dat dit precies is wat hun toekomstige echtgenote (en, niet onbelangrijk, de schoon-
familie) van hen verwacht. Een deel van deze jongens zal nog verrast worden
wanneer ze op zeker moment met hun aanstaande partner over de echtelijke taak-
verdeling spreken.
Bij de Antilliaanse mannen die zelf in de twintig zijn en een vaste relatie hebben, is
dit moment van verrassing blijkbaar al gepasseerd. Deze categorie oordeelt
namelijk opvallend anders over de eigen rol en die van de partner dan de jongere
categorie doet. Voor hen staat niet vast dat alleen zij voltijds zullen werken; in
sommige gevallen wordt ervan uitgegaan dat beide partners voltijds zullen werken,
in andere gevallen is de opvatting dat het mogelijk moet zijn om beiden parttime te
werken.

Zoals gezegd, kan een aantal Turkse en Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen de
partner voor een verrassing plaatsen, namelijk wanneer ze de eigen opvatting over
de echtelijke taakverdeling bekendmaken. Een aantal van de tweede-generatie
Turkse en Marokkaanse meisjes kiest er namelijk voor buitenshuis werkzaam te
blijven, ook indien ze gehuwd zijn en zelfs wanneer er (jonge) kinderen zijn.
Sommigen stellen instemming hiermee van de man als voorwaarde voor een
huwelijk. Het is hun bekend dat dit op tegenstand kan stuiten, maar een aantal wil
de confrontatie aangaan of kiest (bij hoge uitzondering) voor de optie om een
autochtone man te huwen, van wie blijkbaar wordt verwacht dat hij op dit punt
'moderner' opvattingen heeft.

"Turkse meisjes willen steeds zelfstandiger worden en Turkse jongens
houden veel meer vast aan de traditie. Dat ligt aan de opvoeding. Ik denk
dat werk voor Turkse jongens vooral gaat om geld verdienen om een gezin
te verzorgen, en voor Turkse meisjes gaat het meer om jezelf te zijn, het
zelf voor het zeggen hebben. Je kan dan af en toe brutaal zijn en doen wat
je zelf wilt." (Turks meisje, 22 jaar, volgt een cursus Duits en wacht op een
aanstelling bij een reisorganisatie.)

"Werk is voor een vrouw erg belangrijk. Het betekent een stuk
onafhankelijkheid, vrijheid. Dat is voor een vrouw zeer belangrijk. Ze
moet werken, ook al is ze getrouwd. Dan heeft ze een veel beter leven. (...)
Als ik zelf eerder een baan had gehad, was ik misschien nog wel getrouwd.
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Als ik opnieuw ga trouwen, denk ik dat ik gelukkiger word met een
Nederlander dan met een Marokkaan. Voor een Nederlander behoud je je
waarde als vrouw, voor een Marokkaan word je een ding dat moet koken,
schoonmaken, voor de kinderen zorgen." (Marokkaans meisje, 23 jaar,
gescheiden en werkloos.)

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er ook een aantal Turkse en Marokkaanse
meisjes is dat zich geheel kan vinden in de traditionele rolpatronen. Zij gaan er
zonder meer van uit dat de man voor de financiën zorgt en dat zijzelf de taak
hebben om het huishouden en de kinderen te verzorgen. Tussenvarianten komen
eveneens voor: een aantal meisjes wil de eerste jaren van het huwelijk nog blijven
werken, om daarmee te stoppen wanneer er kinderen komen. Ze zien uitstel van de
geboorte van het eerste kind als een mogelijkheid om aan het arbeidsproces te
blijven deelnemen.10

"Natuurlijk wil ik blijven werken als ik getrouwd ben. Maar ik wil niet snel
trouwen. Mijn vader zegt dat ik nu al te oud ben om te trouwen, maar ik
wil nog een jaar wachten. En dan wil ik nog zeker twee jaar werken.
Daarna ga ik stoppen, want dan wil ik kinderen." (Turks meisje, 20 jaar,
tweede klas meao.)

Antilliaanse meisjes zijn er in de meeste gevallen van overtuigd dat ze ook na hun
huwelijk zullen blijven werken, liefst voltijds. Vooral degenen die betaalde arbeid
waarderen vanwege de sociale contacten, zijn er zeker van dat ze buitenshuis actief
blijven. Wat daarbij opvalt, is dat velen hun toekomst zien op de Antillen. Hierin
verschillen ze trouwens niet van veel Antilliaanse jongens. Net als bij de Turkse en
in mindere mate de Marokkaanse meisjes, is er een aantal Antilliaanse meisjes dat
voor zichzelf een toekomst ziet weggelegd als carrièrevrouw. Een huwelijk is voor
hen niet het eerste referentiepunt. Dit is veel meer gelegen in een (goede) baan met
navenante verdiensten, die minstens garant staan voor een eigen huis.

"Werk is voor mij zeer belangrijk. Niet alleen omdat het geld oplevert,
maar ook omdat je een carrière kan maken en voor de sociale contacten.
(...) Ik ga misschien wel trouwen en kinderen krijgen, maar ik wil blijven
werken, ook als ik getrouwd zou zijn. En kinderen wil ik pas nadat ik
carrière gemaakt heb en genoeg geld heb. Als ik kinderen heb, gaan mijn
man en ik allebei parttime werken om allebei voor de kinderen te kunnen
zorgen." (Antilliaans meisje, 18 jaar, zesde klas vwo.)

Voor de Surinaamse tweede-generatie jongeren is het verhaal totaal anders. Met
uitzondering van de paar geïnterviewde Hindostanen,  zijn zij zelden gericht op11

een leven in huwelijksverband. Het belang van werken in de toekomst wordt
daarom nauwelijks anders gepercipieerd dan het belang van betaalde arbeid nu: het
is een middel om een prettig leven te kunnen leiden. Onafhankelijkheid van de
partner staat voorop, over een huwelijk wordt niet of in afkeurende termen
gesproken.  12
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Ongehuwd samenwonen wordt daarentegen niet afgewezen en kinderen behoren tot
de mogelijkheden. De jongens accentueren het belang van vrijheid, ook in hun
economische activiteiten. Ze hebben er een sterke voorkeur voor om niet 'voor een
baas' te werken. Door de meisjes wordt ervan uitgegaan dat het hebben van
kinderen geen beletsel zal zijn om te blijven werken. Integendeel, hun opvatting is
dat voor vrouwen de noodzaak om te werken toeneemt wanneer er kinderen zijn; zij
mogen immers niets tekortkomen. Wat de oriëntatie op werk betreft, moet er
opnieuw een uitzondering worden gemaakt voor de categorie die al op jeugdige
leeftijd ongehuwd moeder is. Zij hebben zich in overwegende mate van de
arbeidsmarkt afgewend en leven van een uitkering, zonder duidelijk perspectief hoe
dit in de toekomst zal zijn.

Bij de autochtone leeftijdgenoten in dit onderzoek komen ook hier bijna alle
varianten voor die zojuist voor de tweede-generatie jongeren zijn beschreven. Zo
zijn er meisjes die afstevenen op de traditionele rol van huisvrouw, maar ook
zelfbewuste carrièrevrouwen in-de-dop, die hele voorstellingen hebben van een
succesvolle loopbaan, welke garant staat voor een betrekkelijk luxueus leven. Voor
een aantal van hen is een huwelijk zeker niet de eerste optie. Ongehuwd samen-
wonen kán, maar liefst zonder kinderen. Voorts zijn er meisjes die een huwelijk
wensen, maar daarnaast een beroepsloopbaan. Zij verkondigen in meerderheid dat
hoe een en ander zal worden geregeld, een kwestie is van overleg met de partner.
Veel autochtone jongens denken hier niet anders over, al is hun uitgangspunt niet
zelden dat ze zelf in elk geval voltijds zullen werken. Ook onder de autochtone
jongens bevindt zich een aantal dat een huwelijk niet per se nodig acht.
Nadrukkelijk verzet tegen deze institutie, zoals dit bij nogal wat Surinaamse
jongeren voorkomt, ontbreekt echter in het algemeen.

5.6.7 Een eigen bedrijf

Binnen nagenoeg alle categorieën valt de wens op om later een eigen bedrijf te
beginnen. De mate waarin deze wens realistisch is, verschilt nogal. Velen hebben
geen idee aan welke vereisten ze moeten voldoen en welk startkapitaal nodig is. De
antwoorden op de desbetreffende vraag lopen uiteen van 500 tot 500.000 gulden. In
het algemeen lijken autochtone jongeren beter geïnformeerd dan allochtone
jongeren, al geldt dit zeker niet voor iedereen.
Refereren Turkse jongeren aan een eigen bedrijf, dan betreft dit vaak een 'echt
Turkse' onderneming. Een niet gering aantal denkt hierbij zelfs aan vestiging in
Turkije. Zoals eerder genoemd, speelt bij hen een rol dat ze menen in Nederland
geen kans te krijgen om gelijkwaardig te participeren. Door de Marokkaanse
jongeren wordt dit motief ook, maar minder vaak genoemd. Bij hen blijkt vooral
het winkelbedrijf aantrekkingskracht te bezitten. Minder dan bij Turkse jongeren
wordt gedacht aan een handelsonderneming.
De wens om een eigen zaak te hebben, komt nog nadrukkelijker voor bij de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren. De jongens zien daarbij hun
ideaal vooral in horecagelegenheden (café, bar-dancing, hotel, restaurant en
coffeeshop), hoewel Hindostaanse jongens eerder aan een handelsonderneming
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denken of aan een textielzaak. De meisjes hebben vooral voorkeur voor kleding-
boetieks, parfumeriezaken, kapsalons, schoonheidssalons en kindercrèches. Net als
bij de Turkse jongeren bestaat bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse tweede
generatie op dit punt een sterke oriëntatie op het moederland. Velen hebben de
hoop eerst in Nederland voldoende geld te verdienen, om vervolgens in Suriname
of op de Antillen een eigen bedrijf te openen. Bij de Antillianen is het krachtigste
motief om een eigen zaak te hebben, de wens om vooral niet voor een ander te
hoeven werken. Bij de Surinamers bestaat meer variatie: van familietraditie (vooral
gehoord bij Hindostaanse jongeren) tot de wens snel veel geld te verdienen. Bij een
aantal van hen is de eerste gedachte echter ook dat het beter is om niet voor een
ander te werken.
Bij de autochtone jongeren bestaat de wens om een eigen bedrijf te bezitten minder
vaak dan bij de allochtone jongeren. Dit geldt trouwens duidelijker voor de jongens
dan voor de meisjes. Een opmerkelijk verschil met de allochtone jongeren ligt in
het feit dat de autochtone jongeren veel vaker melding maken van de wens zich niet
zozeer als bedrijfseigenaar, maar als zelfstandig beroepsbeoefenaar te vestigen. In
dat verband worden uiteenlopende mogelijkheden genoemd, van beroepsmuzikant
via freelance journalist tot architect. Ook op deze wijze geven de autochtone
jongeren er blijk van een breder beroepenspectrum te bezitten dan de allochtone
jongeren.

5.6.8 Marginalisering

Verschillende keren is melding gemaakt van de niet geringe betekenis van buiten-
wettelijke circuits voor jongeren in dit onderzoek. Daarbij moet worden onder-
scheiden tussen zwart werk  en crimineel gedrag met een economisch motief. In13

deze subparagraaf gaat het om het laatste.
Tijdens de interviews vertelde een aantal jongeren over hun ervaringen met zulk
gedrag. Daaruit blijkt dat ze bij diverse vormen van crimineel gedrag betrokken
zijn, uiteenlopend van geregelde fietsen-, bromfiets- en/of scooterdiefstal inclusief
omkitten en verhandelen, via regelmatige heling tot geregelde drugshandel. Binnen
alle onderzochte groepen komen deze gedragingen voor, maar dan vooral onder de
jongens. Er is derhalve sprake van seksesegregatie, die mede te verklaren is uit
differentiële kansen, die samenhangen met de sociale netwerken waartoe de
jongeren behoren. Zulke netwerken moeten worden opgebouwd. In die zin is er
sprake van een 'deviante carrière', waarop thans iets uitvoeriger zal worden
ingegaan, omdat dit licht werpt op de aloude vraag naar de samenhang tussen
werkloosheid en criminaliteit.

Hoewel in Nederland geen empirische steun is gevonden voor de verwachting dat
(jeugd)werkloosheid leidt tot 'desocialisatieprocessen', en evenmin dat ze zou
uitmonden in politiek extremisme, vervreemding en criminaliteit,  wordt dit14

verband in de publieke discussie toch vaak aangeroerd. De Nederlandse crimino-
loog Bonger is sedert het begin van deze eeuw bekend vanwege een studie naar het
verband tussen criminaliteit en economische omstandigheden. Veel van zijn
navolgers hebben dit verband toegespitst op de relatie tussen criminaliteit en
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werkloosheid. In Nederland en elders is met behulp van tijdreeksanalyses veel-
vuldig de statistische samenhang tussen beide aangetoond. Niet zelden ging dit
gepaard met een causaliteitsredenering: hogere werkloosheid leidt tot meer
criminaliteit, en daaruit is voor het individuele niveau afgeleid dat werklozen een
grotere kans lopen crimineel gedrag te vertonen. Naar deze hypothese, want meer
dan dat kan het op grond van de besproken afleiding niet zijn, is veel onderzoek
verricht. Onder andere in Nederland is daarbij afzonderlijk aandacht besteed aan
jeugdige werklozen en hun mogelijke criminele activiteiten.  De uitkomsten van15

deze studies verschillen; ze bestrijken het gehele continuüm van (a) geen enkel
verband tussen werkloosheid en criminaliteit, via (b) werkloosheid en criminaliteit
worden beide verklaard uit een lager sociaal-economisch milieu, tot (c) criminali-
teit is een vorm van verzet tegen sociale ongelijkheid en als zodanig rechtstreeks
verbonden met werkloosheid. In zo'n situatie is het allerminst eenvoudig om aan te
geven waar de waarheid ligt, maar op grond van de gepubliceerde onderzoeks-
resultaten  ligt de middenpositie het meest voor de hand: het problematische16

herkomstmilieu van een categorie jongeren maakt hen kwetsbaar voor zowel
schooluitval, werkloosheid als criminaliteit.

De gedachte dat een dergelijke samenhang bestaat, sluit aan bij de observaties in de
onderhavige tweede-generatiestudies. Uit de interviews met de jongeren komt het
beeld naar voren van een proces dat in z'n algemeenheid als volgt verloopt: in het
voortgezet onderwijs wordt door de jongeren veelvuldig gespijbeld; in veel gevallen
mondt dit uit in voortijdig schoolverlaten, niet zelden zonder dat enig diploma is
behaald. Dit is het begin van een periode die vooral wordt gekenmerkt door
verveling en op straat rondhangen met leeftijdgenoten die zich in dezelfde situatie
bevinden. In deze omstandigheden vinden kleine vergrijpen plaats, van vandalisme
tot diefstal, vaak als vervolg op activiteiten waar men op school al mee is begonnen
(dit geldt in het bijzonder voor de lagere vormen van het voortgezet onderwijs). Op
deze wijze wordt in de eigen sociale omgeving 'geleerd' dat inkomen ook op een
alternatieve wijze te verwerven is. Vooral de mogelijkheden in het circuit van de
drugshandel spreken de jongeren aan. Geld kan snel en op een relatief eenvoudige
manier worden verdiend. Respondenten vertelden dat jonge tieners worden
geronseld voor 80 gulden (in Rotterdam) tot 100 gulden (in Amsterdam) per
bezorgd pakketje. Mede omdat veel van deze jongeren, bijna altijd van het manne-
lijke geslacht, willen participeren in de jeugdcultuur met haar strakke voorschriften
omtrent (merk)kleding en schoeisel, trekt een vlotte manier van geldverdienen hen
aan. Dit geldt te meer daar de reguliere baantjes die voor hen beschikbaar zijn, on-
aantrekkelijk worden gevonden, vanwege de taakinhoud én vanwege de geringe
verdiensten. Op deze wijze belandt een deel van de jongeren in een bestaan dat
draait rond crimineel gedrag, niet zelden in groepsverband - wat er voor hen een
extra aantrekkelijke dimensie aan geeft. Het appelleert dan namelijk ook aan de
wens macho gedrag te vertonen.
Het loskomen van deze levensstijl is niet eenvoudig. Voorwaarden lijken te zijn: het
negatief uitvallen van de kosten/batenverhouding (bv. door zware straffen) óf het
aangaan van een vaste relatie die leidt tot bezinning over het toekomstige bestaan.
Zulke momenten doen zich bij Turken wat eerder voor, terwijl zij zich bij de
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anderen vaak rond het twintigste jaar voordoen (iets wat in de Verenigde Staten
door Osterman (1980) is vastgesteld). De voorwaarde waaronder de 'deviante
carrière' zich juist verder ontwikkelt, bestaat uit het in hoge mate ontbreken van
sociale controle door (a) het verloren gaan van traditionele communale verbanden
en (b) desintegratie van gezinsverbanden.  Zo beschouwd vormt de in het17

algemeen meer bedachtzame levenshouding bij de jonge vrouwen (die bij de meeste
jongens rond het twintigste levensjaar serieus in beeld komen) een mogelijk
tegenwicht. In veel gevallen verlangen de vrouwen namelijk een andere levensstijl,
een die op termijn meer sociale en economische zekerheid moet bieden. Dit ver-
langen blijkt een effectief sociale-controlemechanisme te kunnen zijn.

Deze constateringen zetten een vraagteken achter de enigszins verouderde, eenvou-
dige causaliteitsveronderstelling dat werkloosheid leidt tot criminaliteit. Aanneme-
lijk is dat beide verschijnselen voortkomen uit dezelfde factor: een problematisch
herkomstmilieu, en dit ruim genomen als herkomstgezin zowel als peer-group.
Voorts is verdedigbaar dat op een zeker moment in de deviante carrière (het voort-
duren van) de werkloosheid eerder een gevolg is van criminaliteit dan omgekeerd.
Het is het moment waarop betrokkenen tot de conclusie komen dat de kosten/baten-
calculatie voor crimineel gedrag gunstiger uitvalt dan die voor een reguliere baan,
ook al is dit vaak een korte-termijncalculatie. Zo beschouwd wordt crimineel
gedrag concurrerend voor deelname aan het reguliere arbeidsproces. Dit is
trouwens ook het geval doordat zulk gedrag plaatsvindt op onregelmatige tijden, en
niet zelden 's nachts, waardoor er fysieke beperkingen bestaan om afspraken na te
komen binnen, of op weg naar, het reguliere arbeidscircuit. Kortom: crimineel
gedrag kan werkloosheid laten voortduren.

"Jongens zeggen heel stoer: 'Ik ga niet schoonmaken.' Ze rennen niet
achter werk aan en weten gemakkelijkere manieren om aan geld te komen.
Ze verkopen spul, vooral in de zomer. (...) Omdat ze steeds meer geld
verdienen, komen ze niet meer uit het circuit, dus zoeken ze ook niet naar
ander werk." (Surinaams meisje, 20 jaar, volgt kappersopleiding.)

In dit citaat is het bedoelde proces helder beschreven. Het laat tevens doorklinken
dat hier voornamelijk over een mannenwereld wordt gesproken. In het bijzonder bij
de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren worden de meisjes veelal
bewust buitengesloten.

"Jongens krijgen hun geld liever op een andere manier. Handeltjes, dat is
stoer. Maar ze zeggen nooit wat. Ze krijgen er veel geld voor, meer geld
dan voor werken. Aan meisjes vertellen ze nooit iets. Het is het grootste
geheim van jongens. Meisjes hebben dat soort handeltjes niet. Maar het
kan ook zijn dat ze het wel doen, maar er niks van zeggen. Maar jongens
hebben meer geld nodig dan meisjes, voor uitgaan, kleren en schoenen.
Meisjes hebben ook veel nodig, maar jongens nog veel en veel meer."
(Antilliaans meisje, 16 jaar, volgt kappersopleiding.)
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Turkse meisjes wekken de indruk zichzelf uit te sluiten; ze geven te kennen niet
aan zulke activiteiten te willen deelnemen. Naast religieuze argumenten (dergelijk
gedrag zou verboden zijn), worden pragmatische redenen genoemd. Zo wordt er
nogal eens op gewezen dat de meisjes geen geld nodig hebben, omdat ze altijd door
hun ouders worden verzorgd. Een enkele keer is nog als argument aangevoerd dat
crimineel gedrag in het geheel niet past bij de rol van de vrouw.
Marokkaanse meisjes laten soms weten dat meisjes wél bij de activiteiten van de
jongens betrokken zijn. Gelet op het aantal keren dat dit genoemd is, gaat het
echter ook bij hen om een uitzondering.

"Marokkaanse jongens denken niet aan werk. Ze zijn meer op straat en
houden zich bezig met criminaliteit. Ik ken wel van die gasten die beroven
en inbreken. Dat zijn jongens die hier in de straat wonen en ook van
school. Ook meisjes doen mee, ja, echt waar." (Marokkaans meisje,
16 jaar, derde klas mavo.)

Bij een beschouwing van de afzonderlijke groepen valt op dat bij de Turkse jongens
het aantal zelfrapportages verhoudingsgewijze duidelijk lager ligt. Aangenomen dat
openheid of eerlijkheid ongeveer gelijk over de diverse categorieën is verdeeld (wat
overigens niet bij voorbaat vaststaat), impliceert dit een bevestiging van de stelling
dat een vooral op inkomensverwerving gerichte arbeidsmotivatie sterk
medeverklarend is voor criminele activiteiten. De Turkse jongens onderscheiden
zich immers door de wens vrij snel een baan te vinden, om zo te tonen dat ze
volwassen genoeg zijn om een gezin te onderhouden. Zij hebben via hun netwerken
bovendien vrij gemakkelijk toegang tot het irreguliere arbeidscircuit, dat als
alternatief kan dienen voor criminele activiteiten.

5.7 Samenvatting en conclusies

Omdat kwalitatief onderzoek zich minder leent voor een schets van loop-
baanpatronen, blijven ze buiten de samenvatting van dit hoofdstuk. Dit resumé
beperkt zich derhalve tot achtergronden die helpen inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheden en moeilijkheden van tweede-generatie jongeren, in het onderwijs
en bij de start van hun beroepsloopbaan. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar
de hulpbronnen die centraal stonden in de beide veldonderzoeken: achtereen-
volgens het informatiekapitaal, het sociale kapitaal en het culturele kapitaal.

5.7.1 Informatiekapitaal

Ondanks een verblijf van 25 of 30 jaar in Nederland hebben de eerste-generatie
ouders, met een overwegend laag opleidingsniveau, in het algemeen een gebrekkige
kennis van de hen omringende samenleving. Dit impliceert dat ze hun kinderen
weinig steun en begeleiding kunnen bieden in zaken die het onderwijs en de
arbeidsmarkt aangaan, hetgeen weer tot gevolg heeft dat de tweede-generatie
jongeren wat hun informatiekapitaal betreft een achterstand hebben op hun
autochtone leeftijdgenoten.
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Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de keuze van het vervolgonderwijs het school-
advies vaak doorslaggevend is, in elk geval voor de bovengrens van de opleidings-
mogelijkheden van jongeren die het voortgezet onderwijs instromen. Volgens de
geïnterviewde tweede-generatie jongeren leggen de ouders zich bijna altijd neer bij
het gegeven advies. Wanneer autochtone ouders dit doen, wijzen ze hun kinderen
er vaak op dat er 'later altijd nog kansen zijn' om door te stromen. Allochtone
ouders zijn veel minder op de hoogte van zulke mogelijkheden, waardoor de
jongeren ze zelf moeten ontdekken. Dit maakt hen meer afhankelijk van de
informatie die zij bijvoorbeeld van school ontvangen. Wordt toch de verkeerde keus
gemaakt, wat nogal eens voorkomt, dan is het vaak te laat ! vooral volgens de
tweede-generatie jongeren zelf, die zich sneller dan autochtone jongeren te oud
vinden om nog een opleiding te beginnen. Dit is met name het geval bij Turkse en
Marokkaanse jongens met hun sterke gerichtheid op volwassenwording.
Een informatietekort doet zich tevens voor wanneer het gaat om kennis over het
functioneren van instanties op de arbeidsmarkt. Met name over de werkwijze van
het arbeidsbureau blijken tweede-generatie jongeren nog minder geïnformeerd dan
hun autochtone leeftijdgenoten. Dit leidt tot een afwachtende houding, waar juist
een actieve opstelling wordt verlangd. De consequentie hiervan is dat een zekere
verwijdering ontstaat tussen de tweede-generatie jongeren en de medewerkers van
het arbeidsbureau. De eersten zijn hiervan het slachtoffer; hun bemiddelingskansen
nemen af.

5.7.2 Sociaal kapitaal

De netwerken waartoe jongeren behoren, zijn medebepalend voor de informatie
waarover zij beschikken. Er bestaat, met andere woorden, samenhang tussen
sociaal kapitaal en informatiekapitaal. Echter, ook op zichzelf heeft het sociale
kapitaal van de jongeren betekenis voor hun positiebepaling. Zo kan het van
invloed zijn op de baanvindkansen; wanneer jongeren over de juiste contacten
beschikken, kunnen ze via via aan een reguliere werkkring komen. In dit opzicht
konden overigens geen grote verschillen worden vastgesteld tussen de tweede-
generatie jongeren en hun autochtone leeftijdgenoten. Hierin weerspiegelt zich
waarschijnlijk de gekozen onderzoeksopzet. Door jongeren uit dezelfde wijken te
interviewen, zijn de verschillen in sociaal-economisch herkomstmilieu voor een
deel uitgeschakeld.

Op de arbeidsmarkt laten zich duidelijk etnische segmenten onderscheiden, die
bestaan uit min of meer specifieke (economische) activiteiten en daaraan verbonden
sociale netwerken. Deze hangen met elkaar samen. Toegang tot een netwerk staat
niet voor iedereen open. Maar wie eenmaal toegang heeft, krijgt een goede kans om
deel te nemen aan de daaraan verbonden specifieke economische activiteiten. Dit
draagt bij tot het ontstaan en voortbestaan van etnische segmenten op de arbeids-
markt, ook op het irreguliere deel met zwart betaalde arbeid en tijdelijke contrac-
ten. Etnische segmentering laat zich voorts herkennen op het terrein van de
buitenwettelijke activiteiten, waartoe naast (opnieuw) zwart betaalde arbeid ook
criminaliteitsvormen met economische motieven te rekenen zijn.
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In dit verband is de term 'differentiële kansen' gebruikt, die onder andere verwijst
naar het verschijnsel dat jongeren die gemakkelijk binnenkomen in het reguliere
arbeidscircuit, niet snel in het buitenwettelijke circuit te vinden zullen zijn. En
omgekeerd: jongeren die via hun netwerken juist gemakkelijk toegang hebben tot
het buitenwettelijke circuit, zullen daar sneller in terechtkomen. Natuurlijk hebben
ook culturele factoren hierop hun invloed, doordat uiteindelijk (al dan niet bewust)
een keuze wordt gemaakt om in het ene of het andere circuit te participeren. Zulke
culturele factoren worden hierna afzonderlijk besproken, al kunnen ze niet geheel
los worden gezien van de netwerken waartoe de jongeren behoren. Hun sociale
omgeving bepaalt immers (mee) wat wel of niet acceptabel gevonden wordt.

De peer-group als belangrijk netwerk van de jongeren, speelt op diverse manieren
een rol wanneer het erom gaat in welke circuits zij functioneren. Dit geldt temeer
wanneer sociale-controlemechanismen vanuit het herkomstgezin en/of de eigen ge-
meenschap aan kracht hebben ingeboet, iets wat voor de tweede-generatie jongeren
zeker aan de orde is.
Er is nog een aspect van het sociale kapitaal waaruit de samenhang met het
culturele kapitaal blijkt. De invloed van de peer-group in vergelijking met die van
de ouders, is vooral bij de jongens belangrijk. Dit leidt tot een grote gevoeligheid
voor hoe je je behoort te gedragen, van kledingvoorschriften tot beroepsvoorkeuren.
Hun streven bepaalde merkkleding en bepaald merkschoeisel te bezitten, draagt bij
tot een sterke extrinsieke arbeidsmotivatie, die bij het ontbreken van kansen op
regulier werk bepaalde alternatieven (zoals zwart werk en criminaliteit)
aantrekkelijker maakt.

5.7.3 Cultureel kapitaal

Alvorens wordt ingegaan op de arbeidsoriëntatie en op andere cultuurelementen die
verband houden met de arbeidsmarkt, een enkel woord over culturele aspecten die
invloed hebben op de onderwijspositie. In de eerste plaats is van belang dat de
ouders van tweede-generatie jongeren in het algemeen zeer ambitieus zijn wanneer
het gaat om het onderwijs van hun kinderen. Duidelijk is dat ze het onderwijs
vooral beschouwen als een kans op sociale stijging. Wellicht verleent dit voor hen
nog meer waarde aan het onderwijs dan voor autochtone ouders. In elk geval
klagen nogal wat Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren erover dat hun
ouders te zeer 'pushen' wanneer het over het onderwijs gaat.
Ondanks hun sterke onderwijsambities zenden de eerste-generatie ouders nogal
eens dubbele boodschappen uit naar hun kinderen. Het meest sprekende voorbeeld
hiervan is dat ouders hun kinderen tijdens de schoolloopbaan enkele jaren in het
land van herkomst laten wonen. Dit heeft aanwijsbaar negatieve gevolgen voor
zowel de (latere) onderwijskansen van deze jongeren, als voor hun taalbeheersing
en hun toekomstoriëntatie. De laatste wordt 'wazig'; de jongeren weten niet meer of
ze zich moeten richten op een duurzaam verblijf in Nederland of op 'terugkeer' naar
het land van herkomst van hun ouders.
Wat de relatie tussen het culturele kapitaal en het onderwijs aangaat, is voorts
interessant dat de meisjes van de tweede generatie vaak serieuzer met school
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omgaan dan de jongens. Voor een aantal van hen ligt de verklaring in de opvoe-
ding, die strenger is dan die van de jongens. De daaruit voortvloeiende gedrags-
beperkingen houden onder meer in dat de meisjes zich vaak thuis bevinden, in elk
geval vaker dan de jongens. Ze besteden daardoor min of meer 'noodgedwongen
hun tijd vaker aan hun huiswerk, wat hun schoolprestaties ten goede komt. Voor
anderen is de verklaring veeleer dat zij in het onderwijs een kans zien om een
andere maatschappelijke positie te verwerven dan hun moeder, of in elk geval om
economische zelfstandigheid te realiseren. Niet zelden ondervinden ze hierbij een
stimulans van de moeder. Deze meisjes oriënteren zich al vroeg op een maatschap-
pelijke carrière.

Met betrekking tot de arbeidsmarkt is geconstateerd dat de jongeren in dit onder-
zoek, zowel allochtoon als autochtoon, in het algemeen gericht zijn op betaalde
arbeid. Door de allochtone jongens wordt arbeid vooral gewaardeerd als een middel
om geld te verdienen. Bij de Turken en Marokkanen onder hen (in het bijzonder de
Turken) wordt betaalde arbeid primair gewaardeerd binnen het streven zich
volwassen te tonen. Dit is het geval wanneer zij de zorg voor een gezin op zich
kunnen nemen. Er bestaat bij hen dan ook een sterk kostwinnersperspectief:
huwelijks- en gezinsvorming zijn nadrukkelijk verbonden met de arbeidsoriëntatie.
Bij de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren speelt dit veel minder een
rol, al was het maar omdat zij (met uitzondering van de paar Hindostaanse jongens
in het onderzoek) nauwelijks gericht zijn op huwelijks- en gezinsvorming. Hun
perspectief betreft eerder de korte termijn: het kunnen deelnemen aan een hedonis-
tische jeugdcultuur, met uiterlijke symbolen als merkkleding en -schoeisel als
leidende principes.
In alle vier de onderzochte allochtone groepen hebben de meisjes in het algemeen
een meer doordachte en serieuze oriëntatie op de toekomst. Dit geldt in het
bijzonder voor Turkse en Marokkaanse meisjes die zich afzetten tegen de traditio-
nele gedragsrestricties, soms daartoe aangezet door hun moeders. Zij opteren voor
een goede opleiding, voor carrièrekansen, ook wanneer zij in het huwelijk zijn
getreden, en dus voor meer gelijkheid tussen de huwelijkspartners. Wordt deze
houding consequent volgehouden, dan zal menige Turkse en Marokkaanse jongen
(met een islamitische partner) nog voor een verrassing komen te staan. Zijn
toekomstperspectief, opgebouwd rond het traditionele normbeeld van de mannelijke
kostwinner, spoort niet met het perspectief van de moderne islamitische vrouwen.

5.7.4 Conclusie

Deze samenvatting wordt afgesloten met de eerder gemaakte opmerking dat de
combinatie van een extrinsieke arbeidsmotivatie en beperkte kansen op de reguliere
arbeidsmarkt, veel tweede-generatie jongens tot buitenwettelijke activiteiten heeft
gebracht. Structuurkenmerken spelen hierbij een rol (ze zijn besproken als
'differentiële kansen' bij het sociale kapitaal), evenals culturele elementen
(seksegebonden opvattingen over wat wel en niet toelaatbaar is). Externe sociale
controle kan dienen als een rem op ongewenste ontwikkelingen. Voor een deel
komt zulke controle van de zijde van de jonge vrouwen, namelijk vanaf het moment
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dat ze als vaste partner in beeld zijn bij de jongens. De vrouwen verlangen veelal
zekerheid, ook in financiële zin, en kunnen deze afdwingen in hun rol als partner.
Het moment waarop een dergelijke controle wordt uitgeoefend, valt echter laat in
de deviante carrière van de meeste jongens, namelijk rond hun twintigste
levensjaar. Een van de beleidsvragen moet zijn of eerder ingrijpen mogelijk is, nu
de controlemechanismen van het herkomstgezin en die van de eigen etnische
gemeenschap sterk aan kracht hebben ingeboet.
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Zie Veenman ( 1996a) respectievelijk Veenman (1996b).1

Hierbij zijn studenten van wie de ouders niet in dezelfde wijk woonachtig zijn buiten beschouwing2

gebleven.
Veenman en Martens (1995) en Martens en Veenman (1996: 15-39).3

Dit gebeurt zeker niet in alle gezinnen. De sterke differentiatie op dit punt gaf Van der Hoek en Kret4

(1992) in een studie over Marokkaanse meisjes aanleiding vier gezinstypen te onderscheiden: het af-
houdende, ambivalente, accepterende en ambitieuze type.
Bij hen zijn we echter ook enkele gezinnen tegengekomen die juist vanwege de opleiding van de5

kinderen naar Nederland kwamen of hier zijn gebleven.
Osterman (1995: 387-415).6

Onder andere Dagevos (1995).7

Zie bijvoorbeeld Veenman (1994).8

Er zal bijvoorbeeld zowel aandacht moeten bestaan voor de invloed van de matrifocale cultuur als voor9

sociaal-economische verschillen tussen (herkomst)gezinnen.
Dit komt overeen met de uitkomsten van Belgisch onderzoek onder jonge Turkse en Marokkaanse10

vrouwen. Zie Lesthaeghe en Surkyn (1994: 9-51).
Er is één Hindostaanse/Surinaamse jongen van 20 jaar die niet wil trouwen "omdat je bij problemen zo11

bij de rechter zit, in een staat waar vooral vrouwen goed verzorgd worden; als ze bij je weggaan, ben je
als man de lul". 
Ook bij de Antillianen is geconstateerd dat het huwelijk sterk aan populariteit inboet (Van Dijke et al.12

1990).
Ook werd melding gemaakt van grijs werk, bijvoorbeeld oppassen op kinderen van buren en kennissen13

en daarvoor betaald krijgen, of regulier werken maar voor bijvoorbeeld overwerk een extraatje
ontvangen dat niet in de boeken komt. Deze vorm blijft nu buiten beschouwing.
Zie bijvoorbeeld Ten Have en Jehoel-Gijsbers (1985) en een onderzoek naar jeugdwerkloosheid van het14

SCP (1980).
Zie bijvoorbeeld Timmerman (1981: 242-248) en Jongman (1982) en voor België Vettenburg et al.15

(1984); alle studies uit een periode van hoge jeugdwerkloosheid.
Zie ook Heinemann (1978).16

Volgens de bedenker van het concept van de deviante carrière, Howard Becker, is een andere, zeer17

belangrijke voorwaarde de stigmatiserende reactie van derden. Ook daarover werd informatie
verkregen: veel tweede-generatie jongens en sommige meisjes vertelden hoe het hun opviel dat oudere
dames hun tasje tegen zich aanklemmen wanneer zij in de buurt komen. Een enkeling zegt hierover:
"Als ze het toch al van je verwachten, maakt het niet meer uit of je je crimineel gedraagt."
(Marokkaanse jongen, 18 jaar). 

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Kenmerken respondenten in de kwalitatieve onderzoeken

Tabel B5.1 Turkse respondenten, naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid (aantallen)
vrouwen mannen

leeftijd
15-17 jaar 8 10
18-19 jaar 7 8
20-22 jaar 10 13
23-25 jaar 11 7

dagelijkse bezigheid
scholier/student 20 15
werkend 7 8
werkloos 7 14
huisvrouw/-man 1 -

overig 1 1
aantal respondenten 36 38

Tabel B5.2 Marokkaanse respondenten, naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid (aantallen)
vrouwen mannen

leeftijd
15-17 jaar 11 10
18-19 jaar 8 5
20-22 jaar 13 7
23-25 jaar 7 7

dagelijkse bezigheid
scholier/student 22 17
werkend 6 5
werkloos 10 7
huisvrouw/-man 1 -
overig - -

aantal respondenten 39 29

Tabel B5.3 Surinaamse respondenten, naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid (aantallen)
vrouwen mannen

leeftijd
15-17 jaar 4 3
18-19 jaar 4 6
20-22 jaar 9 8
23-25 jaar 7 7

dagelijkse bezigheid
scholier/student 13 12
werkend 7 4
werkloos 3 7
huisvrouw/-man 1 -
overig - 1

aantal respondenten 24 24

Tabel B5.4 Antilliaanse/Arubaanse respondenten, naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid
(aantallen)
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vrouwen mannen
leeftijd

15-17 jaar 3 3
18-19 jaar 4 1
20-22 jaar 1 3
23-25 jaar 2 1

dagelijkse bezigheid
scholier/student 4 2
werkend 3 3
werkloos 3 3
huisvrouw/-man - -
overig - -

aantal respondenten 10 8

Tabel B5.5 Autochtone respondenten, naar geslacht, leeftijd en dagelijkse bezigheid (aantallen)
vrouwen mannen

leeftijd
15-17 jaar 7 6
18-19 jaar 6 5
20-22 jaar 9 7
23-25 jaar 12 11

dagelijkse bezigheid
scholier/student 16 10
werkend 9 9
werkloos 7 10
huisvrouw/-man 2 -
overig - -

aantal respondenten 34 29
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6  BELEID VAN ONDERWIJS NAAR WERK

6.1 Inleiding

In een succesvol verlopend traject van onderwijs naar werk kiezen jongeren na de
basisschool een schooltype in het voortgezet onderwijs dat past bij hun prestatie-
niveau, ambities en voorkeuren. In het voortgezet onderwijs werken zij eerst het
programma van de basisvorming af en vervolgens halen ze zonder al te veel
strubbelingen het einddiploma van de gekozen opleiding. Met het einddiploma op
zak gaan ze deelnemen aan een beroepsopleiding of een wetenschappelijke
opleiding die in overeenstemming is met hun beroepsinteresse en die past in hun
verdere toekomstplannen. Wanneer ze de beroepsopleiding met goed gevolg hebben
afgesloten, solliciteren ze naar een baan die qua inhoud en niveau aansluit op de
beroepsopleiding. Hooguit na een half jaar hebben ze de passende baan gevonden
en kunnen ze beginnen aan een loopbaan waarin ze snel, of geleidelijk aan, het
niveau van hun werk nog kunnen verhogen.
Voor hoeveel jongeren het hier geschetste loopbaanpatroon is weggelegd, is niet
bekend. Uit de gegevens over de loopbanen van leerlingen in het voortgezet
onderwijs die in deze studie zijn besproken, blijkt wel dat zo'n 40% van de jongeren
vóór afronding van de beroepsopleiding het onderwijs heeft verlaten. Bij leerlingen
uit de minderheden is dit zelfs 60% (zie ook Hövels en Bock 1991).
 
De keten die onderwijs met werk verbindt, bestaat uit verschillende schakels. Hoe
het jongeren uit de minderheden hierin vergaat, is in de voorgaande hoofdstukken
beschreven. Daarbij is gebleken dat zij in elke schakel grotere risico's lopen de
aansluiting naar de volgende schakel te missen dan autochtone jongeren. De
risicofactoren die daarbij een rol spelen, zijn in de voorgaande hoofdstukken
eveneens belicht. De rijksoverheid tracht voorwaarden te scheppen voor een
evenredige deelname van minderheden aan de Nederlandse samenleving. Een
gunstig verloop van de overgang van school naar werk kan hier belangrijk toe
bijdragen. Daarvoor is het nodig dat de werking van de risicofactoren die ertoe
leiden dat jongeren uit de minderheden de aansluiting missen, wordt tegengegaan.
De vraag is dan ook hoe het overheidsbeleid inspeelt op deze risicofactoren. Welke
elementen van het beleid zijn van belang, hoe functioneren ze en wat valt ervan te
verwachten voor een soepeler verloop van het traject van onderwijs naar werk voor
jongeren uit de minderheden?

In dit hoofdstuk worden kort die onderdelen van het beleid van de rijksoverheid
besproken die direct of indirect te maken hebben met de overgang van school naar
werk van jongeren in het algemeen en van jongeren uit de minderheden in het
bijzonder. Voorafgaand daaraan passeren in paragraaf 6.2 de belangrijkste
risicofactoren die in de voorgaande hoofdstukken naar voren zijn gekomen nog een
keer de revue.
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De verschillende onderdelen van het overheidsbeleid die direct relevant zijn voor de
overgang van onderwijs naar werk betreffen het onderwijsbeleid, het arbeids-
marktbeleid en het justitieel beleid. Binnen het onderwijsbeleid is er het gemeente-
lijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Dit is in de eerste plaats van belang voor
het verminderen van de in hoofdstuk 2 gesignaleerde tekorten in aanvangsvaardig-
heden van jongeren uit de minderheden bij de start van het voortgezet onderwijs.
Hoewel in het GOA het accent op het basisonderwijs ligt, is het zinvol er in dit
hoofdstuk nog enkele opmerkingen over te maken. Dat gebeurt in paragraaf 6.3. 
Een van de opvallendste bevindingen van deze studie is de relatief grote uitval uit
het onderwijs van jongeren uit de minderheden. Het ongediplomeerd verlaten van
het onderwijs moet worden beschouwd als een van de belangrijkste risicofactoren
voor het missen van de aansluiting met de arbeidsmarkt. In de eerste helft van de
jaren negentig heeft het beleid ter vermindering van spijbelen en voortijdig
schoolverlaten nieuwe impulsen gekregen. Vanwege het belang van uitval als
risicofactor voor jongeren uit de minderheden krijgt dit beleid in dit hoofdstuk de
meeste aandacht. Paragraaf 6.4 behandelt recente beleidsontwikkelingen ten
aanzien van voortijdig schoolverlaten.
Naast deze vormen van onderwijsbeleid die zijn gericht op specifieke risicofactoren
bevat het onderwijsbeleid ook elementen van een meer algemene strekking die rele-
vant zijn voor het traject van school naar werk van jongeren uit de minderheden.
De belangrijkste zijn de introductie van de basisvorming in de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs, de invoering van leerwegen in vbo/mavo en de herstructure-
ring van het beroepsonderwijs op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB). Paragraaf 6.5 stipt die aspecten van deze drie beleidsonderdelen aan die
van invloed kunnen zijn op de overgang van school naar werk van jongeren uit de
minderheden.

Paragraaf 6.6 gaat over beleid dat te maken heeft met de entree van jongeren op de
arbeidsmarkt. De belangrijkste onderwerpen zijn het activerend arbeidsmarktbeleid
voor jeugdigen (AAJ) en de Jeugdwerkgarantiewet (JWG). AAJ en JWG hebben tot
doel de gevolgen tegen te gaan van de hardnekkige jeugdwerkloosheid waar
jongeren sinds het begin van de jaren tachtig mee te kampen hebben gehad.
Ook het arbeidsmarktbeleid bevat elementen die niet specifiek zijn gericht op
vergroting van de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden, maar die
daarvoor wel van belang kunnen zijn. De bespreking hier blijft beperkt tot het
algemene beleid ter bevordering van positieve actie voor werkzoekenden en
werkenden uit de minderheden, zoals dit vorm heeft gekregen in de Wet
bevordering arbeidskansen voor allochtonen (WBEAA). Paragraaf 6.7 beschrijft
wat er van dit beleid is geworden.

In hoofdstuk 5 is gebleken dat uitval uit het onderwijs en niet-deelname aan de
legale arbeidsmarkt nogal eens samengaan met deelname aan illegale en criminele
activiteiten. Door het ministerie van Justitie is met het oog hierop een programma
Jeugdcriminaliteit ontwikkeld, waarin wordt getracht om jongeren door middel van
preventieprojecten af te houden van deelname aan de voor hen aantrekkelijke
criminele circuits. Dit beleid vormt het onderwerp van paragraaf 6.8.
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In de afsluitende paragaaf 6.9 wordt het beleid zoals dat is besproken in de para-
grafen 6.3 tot en met 6.8, geconfronteerd met de risicofactoren die in paragraaf 6.2
zijn genoemd.

Deze rapportage heeft het karakter van een dieptestudie. Dat wil zeggen dat het
accent ligt op de empirische analyse van een bepaald aspect van de positie van de
minderheden. Dit beperkt de ruimte en de mogelijkheden voor evaluatie van het
relevante overheidsbeleid. De bespreking van de verschillende onderdelen van het
overheidsbeleid in dit hoofdstuk is dan ook in de meeste gevallen schetsmatig.
Alleen de hoofdlijnen van het beleid worden aangestipt en becommentarieerd.

6.2 Risicofactoren in de overgang van school naar werk

Het traject van school naar werk is in deze rapportage uiteengelegd in drie onder-
delen: het voortraject in het onderwijs, kansen op werk na het verlaten van het
onderwijs, en de beginnende beroepsloopbaan. Op elk van deze onderdelen bestaan
er voor jongeren uit de minderheden uitvalsrisico's en factoren die bijdragen aan
uitval. Ze zijn in de voorgaande hoofdstukken naar voren gekomen en worden hier
nog een keer kort gememoreerd.

Het belangrijkste risico waaraan jongeren uit de minderheden in het voortgezet
onderwijs blootstaan, is het verlaten van het onderwijs zonder een diploma te
hebben behaald. De volgende factoren spelen hierbij een rol. Om te beginnen
hebben jongeren uit de minderheden direct al bij aanvang van het voortgezet
onderwijs in alle schooltypen behalve het hoogste (havo/vwo) een aanzienlijke
achterstand in cognitieve basisvaardigheden. Op taal- en rekentoetsen zijn hun
prestaties gemiddeld op het niveau van de prestaties van autochtone leerlingen die
doorstromen naar het één niveau lagere schooltype. De prestatieachterstand is voor
een deel het gevolg van een te hoge advisering door leerkrachten in het basisonder-
wijs. Daarnaast komt echter ook te lage advisering voor: leerlingen uit de minder-
heden met relatief goede prestaties krijgen nogal eens het advies om naar een lager
schooltype te gaan dan zij eigenlijk aankunnen. Dit kan leiden tot inefficiënte
omwegen door het onderwijs.

In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen uit de minderheden weinig effectieve
steun van hun ouders. De ouders hebben vaak irreële verwachtingen over de
mogelijkheden van hun kinderen en zijn niet voldoende op de hoogte van het
onderwijssysteem om hun adviezen te geven waar ze iets aan hebben. Ook
beschikken ouders uit de minderheden niet over de mogelijkheden hun kinderen te
ondersteunen en daadwerkelijk te helpen bij leerproblemen. De ouders zijn vaak
sterk georiënteerd op het herkomstland, zozeer dat een substantieel deel van de
leerlingen uit de minderheden de schoolloopbaan in Nederland onderbreekt voor
een tijdelijke terugkeer naar het herkomstland. Onvrede over het als te permissief
ervaren klimaat op de Nederlandse scholen speelt hierbij een rol. Soms wordt
terugzending door de ouders ook gebruikt als middel om ontspoorde jongeren weer
in het gareel te krijgen. De teruggestuurde leerlingen nemen in het herkomstland
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enige tijd deel aan het onderwijs. Weer terug in Nederland blijkt een succesvolle
voortzetting van de afgebroken schoolloopbaan over het algemeen geen eenvoudige
opgave. 

Voor Marokkaanse en Turkse meisjes zijn dominante opvattingen over de positie
van vrouwen in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Nederland een
specifieke bron van loopbaanrisico's. De meisjes krijgen vaak een traditioneel
rolpatroon opgelegd waarin geen plaats is voor een lange onderwijsloopbaan met
een daarop aansluitende carrière buitenshuis. Een klein aantal Turkse en Marok-
kaanse meisjes wordt echter, met name door hun moeder, sterk gestimuleerd om via
een goede opleiding een andere toekomst te realiseren dan de weg die zij zelf zijn
gegaan.
Bovendien brengen de dominante opvattingen in de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap over de positie van vrouwen ook met zich mee dat de meisjes vaak
niet uit mogen gaan. Een deel van hen maakt van het gedwongen thuisblijven
gebruik om veel aandacht te besteden aan huiswerk, wat hun prestaties ten goede
komt.

Waar in Marokkaanse en Turkse gezinnen de sociale controle voor meisjes veelal
stringent is, schiet de controle op het gedrag van de jongens vaak tekort. Dit geldt
overigens ook voor Antilliaanse en Surinaamse jongens. Spijbelen, deelname aan
deviante groepen en crimineel gedrag vormen voor hen factoren die een succesvol
verloop van het onderwijstraject danig in de weg kunnen staan. Dit type activiteiten
vormt vaak een middel om deelname mogelijk te maken aan een modieuze leefstijl.
Het consumptiepatroon dat daarbij hoort is voor deze jongeren op legale wijze
moeilijk te bekostigen.

Als gevolg van de genoemde factoren is voor jongeren uit de minderheden de kans
dat zij het voortgezet onderwijs of de beroepsopleiding verlaten zonder diploma
beduidend groter dan voor autochtone jongeren. Op de arbeidsmarkt blijkt het niet
hebben van een diploma een belangrijke handicap. Jongeren die zich zonder
diploma op de arbeidsmarkt begeven, hebben aanzienlijk minder kans op werk dan
gediplomeerden. Dit is een van de factoren die de arbeidskansen van jongeren uit
de minderheden negatief beïnvloeden. Een andere negatieve factor ligt in het
verlengde van het spijbelen en de deelname aan deviante activiteiten tijdens het
voortraject in het onderwijs. Voor jongeren uit de minderheden zijn er ampele
mogelijkheden om te worden betrokken bij 'alternatieven' voor regulier werk: zwart
werk, het zogenaamde hosselen, activiteiten in de criminele sfeer en directe
criminele acties. Als zij eenmaal gesocialiseerd zijn in de gewoonten, de normen en
de waarden van deze wereld, is de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt niet
eenvoudig.

Maar ook als de opleiding wel is voltooid en het diploma is behaald, is succes op de
arbeidsmarkt niet verzekerd. Werkzoekenden uit de minderheden en dus ook de
jongeren onder hen hebben te maken met negatieve beeldvorming bij de arbeids-
bemiddeling en bij arbeidsorganisaties. Het beeld dat bij arbeidsorganisaties bestaat
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van hun productiviteit is vooral voor Marokkanen ongunstig (Veenman 1995). Bij
de arbeidsbureaus doet zich het probleem voor dat jongeren uit de minderheden van
het arbeidsbureau meer verwachten dan dit in feite biedt. Dit kan leiden tot een op-
stelling die door de consulenten van het arbeidsbureau als passief wordt geperci-
pieerd, wat weer resulteert in een geringere bemiddelingskans. 
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In aansluiting op het voorgaande hebben jongeren uit de minderheden voorts te
maken met discriminatie door arbeidsorganisaties (zie § 6.7). Wanneer bekend is
dat een sollicitant tot een minderheidsgroepering behoort, vermindert dit de kans
om voor een gesprek te worden uitgenodigd. 

Als gevolg van hun geringere kansen op passend werk blijken vooral Turkse en
Marokkaanse jongeren nogal eens genoegen te nemen met werk op het laagste
niveau. Van daaruit is het over het algemeen moeilijk om alsnog een bij de
opleiding en kwaliteiten passende werkkring te verwerven.

6.3 Onderwijsachterstandsbeleid

In de voorgaande paragraaf zijn tekortschietende basisvaardigheden in taal en
rekenen bij aanvang van het voortgezet onderwijs genoemd als de eerste risico-
factor waar jongeren uit de minderheden in het traject van school naar werk mee te
maken hebben. De oorzaken van hun geringere prestaties liggen overigens niet in
deze schakel van het traject van school naar werk. Ze zijn te vinden in eerdere
schakels van hun levensloop. In voorgaande minderhedenrapportages van het SCP
is benadrukt dat kinderen uit de minderheden al voordat ze naar het basisonderwijs
gaan een achterstand in cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid in het
Nederlands hebben. De oorzaken van die achterstand liggen in de geringe kwaliteit
van de informele instructie die deze kinderen van hun ouders krijgen (Leseman et
al. 1995) en in het feit dat voor velen het Nederlands niet de thuistaal is. Door de
aanvangsachterstand hebben leerlingen uit de minderheden onvoldoende profijt van
het basisonderwijs. Hun prestaties in de kernvakken van het curriculum blijven
hierdoor ver achter bij die van autochtone leerlingen. In hoofdstuk 2 is gebleken dat
de achterstand in basisvaardigheden de kansen van leerlingen uit de minderheden
om de loopbaan in het voortgezet onderwijs met succes af te ronden negatief
beïnvloedt. 

6.3.1 GOA

Teneinde het prestatieniveau van leerlingen uit de minderheden te verbeteren, voert
het ministerie van OC&W sinds de jaren zeventig een beleid dat scholen met veel
leerlingen uit de minderheden ondersteunt. Dit beleid, tot voor kort bekend als het
onderwijsvoorrangsbeleid (OVB), is inmiddels opgevolgd door het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Net als het OVB heeft het GOA tot doel de
schoolprestaties van leerlingen uit achterstandsgroepen, waaronder de minder-
heden, te verbeteren. Anders dan in het OVB ligt in het GOA de verantwoordelijk-
heid voor de inhoudelijke uitwerking en vormgeving van concrete activiteiten bij de
gemeenten. Het idee hierachter is dat lokale omstandigheden bepalen hoe de
achterstand het best kan worden aangepakt. Gemeenten zouden daardoor beter dan
de rijksoverheid in staat zijn het achterstandenbeleid hierop af te stemmen.
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6.3.2 Prioriteiten

Het OVB en de overgang van OVB naar GOA zijn in de Rapportage minderheden
1996 uitvoerig besproken. Dat is een van de redenen om nu niet opnieuw een
uitvoerige beschouwing aan dit onderdeel van het onderwijsbeleid te wijden. Daar
komt bij dat het zwaartepunt van OVB en GOA in het basisonderwijs ligt en dus
buiten het traject valt van onderwijs naar werk zoals dat in deze rapportage is
beschreven. In de voorgaande minderhedenrapportage van het SCP (Tesser et al.
1996: 310) is echter gesignaleerd dat het GOA het gevaar met zich meebrengt dat
de eenheid in de aanpak van de onderwijsachterstand van leerlingen uit de
minderheden verloren gaat. Daarom lijkt het zinnig hier nogmaals de
kernelementen te formuleren die een effectief programma voor de bestrijding van
onderwijsachterstanden bij leerlingen uit de minderheden in ieder geval zou dienen
te bevatten. Het gaat daarbij om een prioriteitenprogramma, dat bestaat uit de
volgende onderdelen. 
- Voorschoolse stimulering van de cognitieve ontwikkeling van kinderen uit de

minderheden met behulp van uitgewerkte, direct toepasbare programma's in
een goed geprofessionaliseerde peuter- en kinderopvang. Dergelijke
programma's zijn inmiddels op initiatief van het ministerie van VWS
ontwikkeld en worden thans uitgeprobeerd.

- Extra onderwijs in het Nederlands voor leerlingen uit de minderheden voor wie
het Nederlands niet de thuistaal is. In dit onderwijs dient het accent te liggen
op uitbreiding van de woordenschat. Gebleken is dat de te geringe
woordenschat voor leerlingen die anderstalig zijn grootgebracht een ernstige
handicap vormt voor het met profijt volgen van de lessen in het basisonderwijs.

- Sterk gestructureerd onderwijs in de basisschool volgens de principes van
directe instructie. Daarbij dienen mogelijkheden te worden geboden tot
aanvullende instructie, oefening en begeleiding voor leerlingen die tekorten
vertonen bij de verwerking van leerstofonderdelen. Het aanbieden van structuur
en het werken met directe instructiemethoden is nodig, omdat de achterstand
die veel leerlingen uit de minderheden bij de start van het basisonderwijs
hebben, een achterstand in zogenaamde metacognitieve vaardigheden is. Zij
hebben moeite met het zelf sturen van hun leerproces. Structurering door de
leerkracht kan hiervoor soelaas bieden.

- Opzetten in het basisonderwijs van een programma Kennis van de wereld, voor
alle kinderen van laagopgeleide ouders en voor leerlingen uit de minderheden
in het bijzonder. In samenhang met hun geringe woordenschat ontbreekt het
veel leerlingen uit de minderheden aan kennis van de wereld om hen heen.
Juist deze kennis van de wereld blijkt essentieel voor vorderingen in begrijpend
lezen. Vaardigheden in begrijpend lezen zijn vervolgens weer onmisbaar om
zich om het even welke leerstof eigen te maken.

Natuurlijk hebben gemeenten met verschillende omstandigheden te maken, maar
de aard van de achterstand waarmee leerlingen uit de minderheden aan het
onderwijs beginnen, is niet afhankelijk van lokale factoren. Daarom zou het voor de
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effectiviteit van het achterstandenbeleid goed zijn wanneer er binnen onderscheiden
organisatorische contexten gewerkt zou worden vanuit een gemeenschappelijk
inhoudelijk programma dat ten minste enkele van de hier genoemde elementen
bevat. 

6.4 Voortijdig schoolverlaten en spijbelen

Het verlaten van het onderwijs zonder diploma vormt voor jongeren uit de
minderheden de belangrijkste risicofactor in het traject van school naar werk. Het
voortijdig verlaten van het onderwijs wordt vaak voorafgegaan door een
problematische schoolloopbaan, conflicten met leerkrachten en veelvuldig
spijbelen. Voortijdig schoolverlaten en spijbelen zijn problemen waar het onderwijs
al sinds jaar en dag mee te kampen heeft. In het verleden zijn de nodige initiatieven
genomen om deze verschijnselen zelf tegen te gaan, dan wel om de negatieve
gevolgen ervan te verminderen. In het onderwijs zelf is gewerkt aan verbetering
van de aanwezigheidsregistratie, aan de begeleiding van leerlingen en aan het
verzorgen van huiswerkbegeleiding. Door het aanbieden van schakel- en
oriëntatiecursussen in het mbo-k is getracht jongeren binnen boord te houden voor
wie plaatsing in een mbo-k-leertraject niet zonder meer mogelijk was. Door middel
van spijbelopvangprojecten en randgroepjongerenprojecten is geprobeerd
leerplichtige leerlingen die een verstoorde relatie met de school hadden weer te
motiveren tot deelname aan het onderwijs of hun een alternatief traject aan te
bieden. Hierbij speelt ook de jeugdhulpverlening een rol. Het vormingswerk voor
jeugdigen is ingeschakeld om leerlingen die door het reguliere onderwijs niet meer
werden aangesproken een programma te bieden waarmee zij hun zelfredzaamheid
zouden kunnen vergroten.

6.4.1 Algemeen beleid in verband met voortijdig schoolverlaten

De aanpak van voortijdig schoolverlaten en spijbelen ligt voor een deel in de sfeer
van het algemene onderwijsbeleid. Wanneer er voor leerlingen onvoldoende
mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen dat aansluit bij hun interessen en
capaciteiten, dan kan dit een factor zijn die uitval in de hand werkt. Doordat het
onderwijs voortdurend aan verandering onderhevig is, bestaat er steeds het gevaar
dat bepaalde groepen leerlingen niet meer voldoende aan hun trekken komen. In
het verleden is dit gebeurd met leerlingen die vanuit het voormalige lbo direct
doorstroomden naar de arbeidsmarkt. Als gevolg van de veralgemenisering van het
lager beroepsonderwijs kreeg dit onderwijs steeds meer het karakter van een
voortraject voor de eigenlijke beroepsopleiding. De eigenlijke beroepsopleiding zou
moeten plaatsvinden in de opleidingen van het leerlingwezen en het mbo. Voor
veel lbo-leerlingen was het mbo echter te hoog gegrepen, terwijl er voor hen in het
conjunctuurgevoelige leerlingwezen lang niet altijd plaats was. Dit probleem is
betrekkelijk laat onderkend en bij de ombouw van lbo naar voorbereidend 
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beroepsonderwijs is min of meer op de valreep de korte mbo-variant, het kmbo,
thans mbo-k, tot stand gekomen. Bij de huidige vernieuwingsoperaties in het
vbo/mavo, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie wordt meer rekening
gehouden met de uitvalsproblematiek. Daarom wordt hieraan in dit hoofdstuk
afzonderlijk aandacht besteed (zie § 6.5).

6.4.2 Specifieke maatregelen: preventief - curatief

Specifieke maatregelen om spijbelen en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan,
hebben tot voor kort veelal plaatsgevonden in de vorm van projecten. Op tal van
plaatsen bestonden begin jaren negentig projecten die zich richtten op uiteen-
lopende segmenten van de dimensie preventief-curatief. Eimers (1995)
onderscheidt drie typen preventieve maatregelen: algemene preventie, gerichte
preventie en terugleiding. De algemene preventie is gericht op brede groepen
leerlingen met een verhoogde kans op uitval. Men tracht uitval te voorkomen door
maatregelen in het onderwijs zelf. Voorbeelden hiervan zijn afwezigheids-
registratie, intensievere leerlingbegeleiding, huiswerkbegeleiding, naschoolse
opvang, inbreng van het vormingswerk.
Bij gerichte preventie gaat het om dreigende uitval van afzonderlijke leerlingen. De
benadering is individueel en heeft tot doel leerlingen in het onderwijs te houden,
bijvoorbeeld door inschakeling van schoolmaatschappelijk werk, een studie- en
beroepskeuzebureau of een gemeentelijk team voor voortijdig schoolverlaten. Vaak
resulteert dit in plaatsing op een andere school of opleiding.
Van terugleiding is sprake wanneer een leerling de school al voortijdig heeft
verlaten maar nog wel een zekere binding met het onderwijs heeft. In dat geval
wordt getracht de leerling via buitenschoolse opvang weer terug te brengen naar
een opleiding.

Aan de curatieve kant worden twee typen maatregelen onderscheiden: toeleiding
naar werk, en opvang. Bij toeleiding naar werk gaat het om leerlingen die het
stadium waarin ze nog terug naar school kunnen of willen al zijn gepasseerd. De
toeleidingsmaatregelen zijn erop gericht om deze voortijdig schoolverlaters via een
beperkte scholing aan werk te helpen. Bij projecten van dit type is doorgaans de
Arbeidsvoorziening betrokken.
Er zijn voortijdig onderwijsverlaters bij wie toeleiding naar werk (nog) niet zinvol
is. Het zijn jongeren met ernstige aanpassingsproblemen, voor wie ook een
terugkeer naar school niet mogelijk is. Voor hen is hulpverlening in de vorm van
dagopvang nodig. Afhankelijk van de problemen waar de jongeren mee te maken
hebben, kan het gaan om betrekkelijk lichte opvang in een spijbelopvangproject of
zwaardere vormen als een jeugdinternaat of een jeugdinrichting.

6.4.3 Projecten: voorwaarden voor succes

In de eerste helft van de jaren negentig is enig onderzoek verricht naar het
functioneren van een beperkt aantal van de vele projecten ter vermindering van
spijbelen en voortijdig schoolverlaten (Eimers 1995; Veenman et al. 1995). De 
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onderzoeken geven geen goed beeld van de effectiviteit van de preventieve en
curatieve aanpak van voortijdig schoolverlaten en spijbelen in het algemeen. Er
blijkt in dit veld namelijk een voorkeur te bestaan voor onderzoek naar succesvolle
of beloftevolle projecten. Dat levert vanzelfsprekend een beeld op van projecten met
een behoorlijk intern en soms ook extern rendement. Hoe het echter staat met
projecten die niet voldoen aan de succescriteria die bij de selectie voor de
onderzoeken zijn gehanteerd, is niet duidelijk. Vast staat alleen dat er naast de
succesvolle projecten ook tal van initiatieven zijn waarvan het rendement op zijn
minst twijfelachtig is.

De onderzoeken maken vooral duidelijk dat er onder bepaalde voorwaarden met dit
soort projecten een zeker succes valt te bereiken. Een aantal leerlingen gaat onder
invloed van de maatregelen weer naar school en of krijgt via het project werk. Het
belangrijkste oogmerk van de onderzoeken is meer zicht te krijgen op de precieze
voorwaarden voor succes. Omdat alleen succesvolle projecten zijn onderzocht, is
het echter niet goed mogelijk de uitkomsten van de onderzoeken op dit punt op hun
waarde te schatten. Wat werkelijk doorslaggevend is, blijft onduidelijk. Men doet
niet veel meer dan een aantal positieve observaties over de organisatie en de
werkwijze van de projecten op een rij zetten, maar of de effectiviteit van een project
daar werkelijk van afhangt is niet zeker. Naast voor de hand liggende maar vage
voorwaarden als kwaliteit van de kernactiviteiten (maar wanneer heeft een
kernactiviteit kwaliteit?), deskundigheid en toewijding van de medewerkers, wordt
veel nadruk gelegd op netwerkvorming. In het traject van school naar werk zijn tal
van instanties en personen actief. Succesvolle preventie- en opvangprojecten blijken
hun netwerk goed te onderhouden en slagen er daardoor in voor hun cliënten die
ondersteuning en plaatsingsmogelijkheden te mobiliseren die het beste passen bij
hun specifieke situatie. Om in zo'n netwerk van instellingen en instanties goed te
kunnen functioneren, blijkt het een voorwaarde te zijn dat de projecten een
onafhankelijke positie hebben.

Veel voortijdig schoolverlaters hebben weerzin tegen de theoretische aanpak die
dominant is in het reguliere onderwijs (Van Batenburg 1995). Een aantal van hen
wil wel leren, maar niet worden lastiggevallen met theoretische uiteenzettingen en
vragen over het hoe en waarom van een bepaald vakgebied. Ze zijn wél gemoti-
veerd om al doende te leren. In succesvolle projecten zijn bij leerlingen die er niet
meer toe waren te brengen om deel te nemen aan een traditionele opleiding
opmerkelijke resultaten bereikt met vormen van praktijkleren (Veenman et al.
1995: 165). Bij praktijkleren gaat de uitvoering van de handelingen waaruit de
beroepspraktijk bestaat vooraf aan de theorie. Theorie-elementen worden in het
leerproces ingebracht op het moment dat leerlingen daar vanuit de praktijk behoefte
aan hebben. Praktijkleren betekent overigens niet dat concessies worden gedaan
aan de kwalificatie-eisen die door de markt worden gesteld. Succesvolle projecten
stemmen hun werkwijze af op de specifieke leermotivatie van de jongeren, maar
handhaven de normen die de beroepsuitoefening waar zij op mikken oplegt. Dit
brengt met zich mee dat succesvol bezig zijn met voortijdig schoolverlaters een
intensieve, individuele begeleiding van de cliënten vraagt.
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Ook als projecten aan elk van de genoemde voorwaarden voldoen, is succes nog
niet verzekerd als ze hun deelnemers niet zorgvuldig selecteren. Een strenge
selectie van deelnemers - en trouwens ook van begeleiders en werkgevers - op
motivatie en betrokkenheid bij het project lijkt doorslaggevend voor succes.
De laatstgenoemde voorwaarde - strenge selectie van deelnemers - geeft de
successen van de projecten die hieraan voldoen een zekere ambivalentie (zie ook
Veenman et al. 1995: 164). Een vergelijking met criminaliteitspreventie kan dit
misschien verhelderen. Getransponeerd naar criminaliteitspreventieprojecten zou
de conclusie worden: criminaliteitspreventie is mogelijk, mits we de ergste
criminelen er niet mee lastigvallen. Het pijnlijke is dat deze voorwaarde niet alleen
in preventieve projecten is waargenomen, maar ook in curatieve projecten. Er blijkt
een harde kern van voortijdig schoolverlaters te zijn voor wie de aanpakken die in
de hier bedoelde projecten zijn ontwikkeld te licht zijn.

6.4.4 Startkwalificatie

Begin jaren negentig is de discussie over voortijdig schoolverlaten en spijbelen in
een nieuw vaarwater gekomen. De aanzet daartoe vormden problemen in de
aansluiting tussen onderwijs en arbeid die in de jaren tachtig zijn gesignaleerd. De
gedachte vatte post dat de ontwikkeling van de technologie en de verwetenschap-
pelijking van de productie en van de samenleving als geheel dusdanige eisen aan de
deelnemers stelt dat een zeker minimaal opleidingsniveau nodig is om maatschap-
pelijk adequaat te kunnen functioneren en op de arbeidsmarkt met succes te kunnen
concurreren om de beschikbare arbeidsplaatsen. Deze gedachte is uitgewerkt door
de commissie-Rauwenhoff. De commissie introduceerde het begrip 'startkwalifi-
catie' als aanduiding voor het hiervoor bedoelde minimaal benodigde opleidings-
niveau. De startkwalificatie zou overeen moeten komen met de vakbekwaamheids-
eisen die worden gesteld aan de beginnende beroepsbeoefenaar in een bepaald vak-
gebied. In termen van de huidige opleidingsniveaus komt dit overeen met een
afgeronde primaire opleiding in het leerlingwezen of een voltooide mbo-k-
opleiding.

Het realiseren van een startkwalificatie voor alle leerlingen zou het richt- en ijkpunt
moeten worden voor beleid voor het beroepsonderwijs. Wie het onderwijs verlaat
zonder startkwalificatie zou voortaan moeten worden beschouwd als een voortijdig
schoolverlater. Dit geldt dus om te beginnen voor al die leerlingen die na het
basisonderwijs geen enkel diploma hebben behaald, voor wie voorheen de term
'voortijdig schoolverlaters' was gereserveerd. Daar komen vervolgens alle school-
verlaters bij die uitsluitend het vbo/mavo met succes hebben afgerond. Ten slotte
worden ook schoolverlaters die na afronding van het havo/vwo geen diploma meer
hebben behaald tot de voortijdig schoolverlaters gerekend. Het aantal leerlingen dat
binnen deze zeer brede definitie tot de voortijdig schoolverlaters moet worden
gerekend, is zeer groot. Ongeveer 40% van de schoolverlaters beschikt niet over
een startkwalificatie die voldoet aan de hiervoor gegeven omschrijving (Hövels en
Bock 1991). In absolute aantallen komt dat bij de huidige uitstroom neer op zo'n
80.000 jongeren per jaar.
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6.4.5 Commentaar

De introductie van de startkwalificatie als norm voor alle leerlingen is over het
algemeen met instemming begroet. Toch is het nog maar vraag of het wel zo'n goed
idee is. Een substantieel deel van de werkgelegenheid stelt eisen die aanzienlijk
lager liggen dan het niveau dat de startkwalificatie vertegenwoordigt. In hoofd-
stuk 1 (§ 1.4) is gesignaleerd dat het aandeel van de werkgelegenheid op elementair
niveau zich de laatste jaren heeft gestabiliseerd. In absolute zin is het aantal
werkenden op dit niveau toegenomen. Een kleine 500.000 personen doet momen-
teel werk op elementair niveau. Er is derhalve een aanzienlijke arbeidsvraag ónder
het niveau van de startkwalificatie. Dat een groot deel van de banen op elementair
niveau op dit ogenblik wordt vervuld door hoger gekwalificeerd personeel, doet hier
niet aan af. Bij een sterker aantrekken van de werkgelegenheid zullen arbeids-
organisaties zich moeten aanpassen aan de heersende marktverhoudingen en
genoegen moeten nemen met aanbieders wier kwalificatieniveau beter past bij deze
functies. Vanuit het perspectief van de werkgelegenheidsontwikkeling lijkt er dus
niet zo veel aanleiding om voor alle onderwijsverlaters te streven naar een start-
kwalificatie. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat voor een deel van de jongeren het niveau van de
startkwalificatie te hoog is of niet aansluit bij hun belangstelling of ambities. Het is
niet ondenkbaar dat de startkwalificatie voor iedereen als richtpunt voor het
onderwijsbeleid, de problematiek van het voortijdig schoolverlaten eerder vergroot
dan vermindert. Dat is niet alleen een gevolg van de verbreding van de definitie,
waardoor er vanzelfsprekend meer leerlingen onder vallen, maar ook van het feit
dat het realiseren van de startkwalificatie trajecten vereist die voor een deel van de
leerlingen ongeschikt zijn en juist uitval genereren. Deze leerlingen zouden veel
meer zijn gediend met een opleidingstraject waarbij de lat aanzienlijk lager ligt en
dat meer het karakter heeft van het hiervoor genoemde praktijkleren. Het hanteren
van de startkwalificatie als norm kan als onbedoeld neveneffect hebben dat ieder
die er niet aan voldoet wordt beschouwd als tekortschietend of mislukt.

6.4.6 Een goed voorbereide start

Naar aanleiding van de introductie van de startkwalificatie als norm voor alle
leerlingen heeft het ministerie van OC&W nieuwe beleidslijnen uitgezet voor de
aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Het beleid is verwoord in de nota Een
goed voorbereide start (TK 1992/1993). De nota neemt de startkwalificatie als
vertrekpunt, maar beperkt zich vervolgens tot de groep leerlingen die voorheen tot
de voortijdig schoolverlaters werden gerekend, namelijk die onderwijsverlaters die
na het basisonderwijs geen enkel onderwijsdiploma hebben behaald. Deze jongeren
worden aangeduid als de harde kern van de voortijdig schoolverlaters. De nota
onderscheidt binnen deze harde kern drie typen: arbeidsmarktgerichte schoolver-
laters, moeilijk lerenden en moeilijk grijpbaren. De arbeidsmarktgerichte voortijdig
schoolverlaters willen zo snel mogelijk aan het werk om geld te verdienen en van
school af te zijn. In hoofdstuk 5 is gebleken dat dit ook voor veel jongeren uit de
minderheden een dominant motief is om het onderwijs voortijdig de rug toe te
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keren. Voor nogal wat meisjes komt daar bij dat zij na een korte tijd werken willen
trouwen en kinderen krijgen om zich vervolgens van de arbeidsmarkt terug te
trekken. Een zware investering in onderwijs zou voor hen weinig voordeel
opleveren.
De moeilijk lerenden verlaten het onderwijs zonder diploma omdat zij te veel
moeite hebben met de leerstof. Meestal schieten hun cognitieve vaardigheden al bij
aanvang van het voortgezet onderwijs te kort en slagen zij er ook niet in zich via
het speciaal onderwijs te kwalificeren. Aangenomen moet worden dat ook in deze
categorie leerlingen uit de minderheden zijn oververtegenwoordigd.
De laatste categorie, de ongrijpbare schoolverlaters, bestaat uit jongeren die grote
kans lopen in randgroepen of criminele circuits terecht te komen of die daar
feitelijk al aan deelnemen. Niet zelden gaat dit gepaard met problematisch
drugsgebruik. Het voortijdig verlaten van het onderwijs is voor deze jongeren een
etappe in een afglijdingsproces dat vooraf wordt gegaan door veelvuldig spijbelen
en conflicten met leerkrachten en medeleerlingen.

Voor elk van de drie typen schoolverlaters beveelt de nota een andere aanpak aan.
Voor de arbeidsmarktgerichten wordt de oplossing gezocht in het onderwijs zelf.
De startkwalificatie blijft voor hen het streefdoel. De scheiding tussen leren en
werken zou moeten worden doorbroken door het opzetten van leer/werktrajecten
met een praktijkcomponent en een schoolcomponent. In deze trajecten zou er
sprake dienen te zijn van 'minder school en theorie en meer praktijk en leren op de
werkvloer'. Hoe dit precies moet worden uitgewerkt, wordt min of meer aan de
scholen overgelaten. Die zouden hiervoor meer eigen beleidsruimte dienen te
krijgen. De trajecten zouden moeten uitmonden in de opleidingen van het
leerlingwezen. Dit zou via specifieke stimuleringsmaatregelen voor de toekomst
veilig moeten worden gesteld.
Ook voor moeilijk lerende voortijdig schoolverlaters wordt de oplossing primair in
het onderwijs zelf gezocht. Via aangepaste programma's en intensieve begeleiding
zouden zij moeten worden voorbereid op een overgang naar de arbeidsmarkt op een
lager niveau dan dat van de startkwalificatie. Daarbij wordt gedacht aan deelkwali-
ficaties in de vorm van certificaten met een zeker civiel effect.
Alleen voor de laatstgenoemde categorie voortijdig schoolverlaters, de ongrijp-
baren, worden oplossingen buiten het onderwijs gepropageerd. Voor hen worden de
hiervoor beschreven projecten in de sfeer van jeugdhulpverlening, jongerenwerk en
criminaliteitspreventie geschikt geacht. Het doel van deze projecten zou echter in
alle gevallen terugkeer naar een onderwijsprogramma moeten zijn dat kansen op de
arbeidsmarkt biedt. In het onderwijs zouden er voor deze jongeren leerwerk-
trajecten moeten komen als alternatief voor het reguliere onderwijs.

6.4.7 Regionale meld- en coördinatiefuncties (RMC's)

Uit de opsomming van de richtingen waarin de oplossing wordt gezocht voor de
onderscheiden typen schoolverlaters blijkt al dat de verantwoordelijkheid in de
eerste plaats bij de scholen zelf wordt gelegd. Dit wordt in de aanbiedingsbrief bij
de nota Een goede voorbereide start (TK 1992/1993) ook met zo veel woorden
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gezegd. Vormen van aanpak zoals die tot dan toe waren ontwikkeld in de
buitenschoolse projecten die hiervoor zijn beschreven, zouden zo veel mogelijk in
de school moeten worden geïntegreerd. Tegelijkertijd wordt gesteld dat het
onderwijs het niet alleen kan en dat dus onderlinge contacten en samenwerking
tussen alle instellingen die zijn betrokken bij het terugdringen van het voortijdig
schoolverlaten hard nodig zijn. Er is sprake van een regionaal actieplan en van
samenwerkingscondities bij toekenning van faciliteiten aan instellingen.
De meest concrete maatregel uit de nota betreft het opzetten van een buitenschoolse
registratie van voortijdig schoolverlaters en de coördinatie van de doorverwijzing
en opvang. Daartoe worden Regionale meld- en coördinatiefuncties (RMC's)
ingesteld. 
Een RMC is een Regionaal samenwerkingsverband van leerplichtambtenaren in
verschillende gemeenten. Eén gemeente, de contactgemeente, heeft tot taak in elk
van de regiogemeenten een sluitende registratie en aanpak van voortijdig
schoolverlaters te realiseren. De RMC's stellen hiertoe een regionaal actieplan op.
De contactgemeente houdt de kwantitatieve ontwikkeling van het voortijdig
schoolverlaten in de regio bij en doet hiervan verslag in een effectrapportage aan
het ministerie. In het begin van het schooljaar 1994/'95 zijn 39 contactgemeenten
van start gegaan. 

De instelling van de RMC's sluit nauw aan op ontwikkelingen die op het niveau
van gemeenten al langer gaande waren. Zo maakten leerplichtambtenaren in veel
gemeenten al deel uit van samenwerkingsverbanden voor doorplaatsing en opvang
van voortijdig schoolverlaters. Nieuwe elementen zijn het regionale karakter van de
registratie en coördinatie, het werken aan de hand van actieplannen en
effectrapportages en de uitbreiding naar alle voortijdig schoolverlaters, ook de niet-
leerplichtigen.
Uit onderzoek naar het functioneren van de RMC's (Voncken et al. 1997; Van
Rossem 1997) blijkt dat zij er vooral toe hebben geleid dat samenwerking tussen
gemeenten en scholen en buitenschoolse instellingen die zijn betrokken bij het
voortijdig schoolverlaten is versterkt. De melding en registratie is echter nog lang
niet overal op orde. Het leerplichtadministratiesysteem functioneert in veel regio's
nog niet optimaal. Het belangrijkste knelpunt doet zich voor bij de registratie van
voortijdig schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn. Voor deze leerlingen is er
geen meldplicht en het blijkt vaak moeilijk hen in het vizier te houden. Het gevolg
van een en ander is dat een nauwkeurige specificatie van aantallen voortijdig
schoolverlaters nog niet valt te geven.
Ook voor de opvang van de voortijdig schoolverlaters is het systeem in de meeste
RMC's nog verre van sluitend. Het belangrijkste probleem is dat in ongeveer de
helft van de regio's goede mogelijkheden voor trajectbegeleiding ontbreken (Van
Tilborg 1997). Dit is vooral problematisch voor leerlingen die op een bepaalde
school niet meer te handhaven zijn. Doorplaatsing naar een andere school of naar
een of andere vorm van opvang is dan nodig om verder afglijden te voorkomen,
maar de mogelijkheden hiervoor zijn lang niet altijd beschikbaar. Bij terugplaatsing
vanuit een opvanginstelling is het ontbreken van een goede begeleiding vaak een
knelpunt. Gesignaleerd wordt dat het accent nu wel erg sterk ligt op registratie en
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netwerkvorming, maar dat de ruimte om voor de voortijdig schoolverlaters
alternatieve trajecten van de grond te krijgen daar niet zonder meer groter door
wordt.
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6.4.8 Conclusie

Voortijdig schoolverlaters bevinden zich op het grensvlak van verschillende
maatschappelijke velden. Als gevolg daarvan is er een groot aantal instellingen dat
met hen te maken heeft: scholen, gemeenten, welzijnsinstellingen voor jongeren,
jeugdhulpverlening, arbeidsbureaus, scholingsinstellingen die opereren tussen
onderwijs- en arbeidsmarkt, specifieke opvangprojecten en opvanginstellingen in
de justitiële sfeer. Waar zo veel instellingen en personen zich met hetzelfde
bezighouden, is het zaak er zorg voor te dragen dat zij van elkaar weten wat zij
doen en dat hun activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd. Begin jaren negentig
bestond bij de overheid de indruk dat dit onvoldoende het geval was. Incidenteel
werden er door sommige instellingen successen geboekt bij de opvang en bege-
leiding van voortijdig schoolverlaters, maar de samenhang in het geheel werd te
gering geacht.
Vanuit de wenselijkheid van het realiseren van een startkwalificatie voor iedereen
zette de rijksoverheid een beleid uit waarin de verantwoordelijkheid voor de aanpak
van het voortijdig schoolverlaten primair bij de scholen werd gelegd. Ter verster-
king van de samenhang in de aanpak werden de Regionale meld- en coördinatie-
functies opgezet.

In deze paragraaf is de stelling betrokken dat het vooropstellen van de startkwalifi-
catie voor alle leerlingen in verband met het voortijdig schoolverlaten niet in alle
opzichten even gelukkig kan worden geacht. Het houdt een depreciatie in van de
productieve capaciteiten van diegenen die niet de interesse of de mogelijkheden
hebben om zich te kwalificeren op het niveau van de beginnende beroepsbeoefe-
naren en het zet onderwijs- en opvanginstellingen op een spoor dat bij een aantal
leerlingen alleen maar tot verdere frustratie kan leiden. Voor deze leerlingen, van
wie een onevenredig deel tot de minderheden behoort, is er behoefte aan alterna-
tieve leertrajecten die mikken op een beperkter scala van technisch-instrumentele
en vooral ook sociaal-normatieve beroepskwalificaties waarnaar op de arbeidsmarkt
nog altijd een substantiële vraag is.
Het sterk benadrukken van de verantwoordelijkheid van de school is vanuit een
ministerie van onderwijs een begrijpelijke voorkeur, maar het is niet geheel vrij van
tegenstrijdigheid. Bij voortijdig schoolverlaten is er doorgaans sprake van een
wederzijds verstoorde relatie tussen leerling en school. Scholen moeten de moge-
lijkheid hebben leerlingen die het onderwijs verstoren te verwijderen. Aan de
andere kant kunnen voortijdig schoolverlaters baat hebben bij een opvang die juist
uit een andere hoek komt dan de school waar ze zijn uitgestapt. Het vertrouwen dat
alternatieve trajecten zoals die buitenschools tot ontwikkeling zijn gebracht net zo
goed in het onderwijs zelf kunnen worden geïntegreerd, lijkt enigszins voorbij te
gaan aan de omstandigheden die jongeren ertoe brengen het onderwijs voortijdig te
verlaten. 

Hoe men ook mag denken over het bonte geheel van voorzieningen, projecten en
instellingen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij het voortijdig verlaten van het
onderwijs, het valt moeilijk te ontkennen dat enige onderlinge afstemming van hun
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activiteiten zinnig is. Daarom is de instelling van de RMC's een goede zaak. De
aanloopproblemen waar deze mee te kampen hebben, illustreren nog eens dat het
gaat om een weerbarstige problematiek die niet met simpele recepten en koene
streefdoelen alleen valt op te lossen. Daarbij is het in de eerste plaats van belang
dat men zich niet te veel blindstaart op het sluitend krijgen van de registratie en
rapportage. Voor werkelijke effecten is het nodig prioriteit te geven aan het
ontwikkelen van alternatieve trajecten waarin jongeren kwalificaties kunnen
verwerven die er op hun niveau op de arbeidsmarkt werkelijk toe doen. Het is wel
duidelijk dat het daarbij in de eerste plaats moet gaan om sociale vaardigheden en
andere sociaal-normatieve kwaliteiten als accuratesse, flexibiliteit, betrouwbaarheid
en klantvriendelijkheid.

6.5 Algemeen onderwijsbeleid

De vormen van onderwijsbeleid die in de voorgaande paragrafen zijn behandeld,
zijn gericht op specifieke risicofactoren in het voortraject naar de arbeidsmarkt. Ze
zijn voor jongeren uit de minderheden van speciaal belang, omdat juist zij te maken
hebben met suboptimale prestaties bij hun start in het voortgezet onderwijs en in
het verlengde daarvan met voortijdige uitval. Daarnaast zijn er in het onderwijs-
beleid echter tal van ontwikkelingen gaande van een meer algemene strekking, die
op een meer indirecte manier de gang van jongeren uit de minderheden door het
onderwijs kunnen beïnvloeden - in positieve zin, maar ook in negatieve zin. De
meest directe effecten zijn te verwachten van het beleid gericht op het totstand-
komen van onderscheiden leerwegen in het vbo/mavo en het herstructurerings-
beleid in het eigenlijke, secundair beroepsonderwijs. Het gaat hierbij in beide
gevallen om beleid dat weliswaar reeds is ingezet maar dat zijn volledige door-
werking in de uitvoering nog moet krijgen. Een meer indirecte, maar daarom niet
geringere, invloed zal uitgaan van de introductie van de basisvorming in de eerste
fase van het voortgezet onderwijs, met name op het niveau van het vbo. Dit beleid
verkeert al in een verder stadium van uitvoering, maar een overzicht van gevolgen
en effecten ervan is nog niet beschikbaar.
Als gevolg van de uitvoeringsfase waarin de beleidsinitiatieven waar het om gaat
verkeren, moet de bespreking hier beperkt blijven tot het beleid zoals dat op papier
is uitgewerkt. Daarbij wordt vrijwel uitsluitend ingegaan op de vraag naar de
mogelijke betekenis van de genoemde beleidsinitiatieven voor leerlingen uit de
minderheden die op het niveau vbo/mavo doorstromen naar het voortgezet
onderwijs. Het commentaar dat soms impliciet, maar meestal expliciet, wordt
geleverd, moet ook uitsluitend in dit kader worden begrepen. Het gaat steeds om
consequenties of tekortkomingen, dan wel om voordelen vanuit de optiek van
risicofactoren en problemen van leerlingen uit de minderheden in het traject van
onderwijs naar werk.
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6.5.1 Leerwegen in vbo/mavo

Sedert de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Mammoetwet, staat
het realiseren van samenhang in het stelsel van voortgezet onderwijs en beroeps-
onderwijs hoog op de onderwijsbeleidsagenda. Wanneer derhalve in een bepaald
gedeelte van het vootgezet-onderwijsgebouw renovatie nodig is, dan leidt dit in veel
gevallen tot de roep om ook in belendende of verder verwijderde verdiepingen of
afdelingen aanpassingen door te voeren. Zo ook bij de vernieuwing van de tweede
fase van het voortgezet en het secundair beroepsonderwijs in samenhang met de
invoering van de basisvorming. De combinatie van deze vernieuwingen riep vragen
op over de positionering en de aard van het vbo/mavo.
Op een dieper niveau speelt de feitelijke ontwikkeling van deze twee schooltypen
een rol. Het vbo heeft zich, als opvolger van het lager beroepsonderwijs, de
afgelopen decennia meer en meer ontwikkeld tot deels restonderwijs voor
leerlingen voor wie andere schooltypen niet in aanmerking komen en anderdeels tot
voorbereiding op de opleidingen van het leerlingstelsel en het mbo-k. Voor een
klein deel van de vbo-leerlingen fungeert het vbo-oude stijl als directe toegangsweg
tot het mbo-l. Het mavo is geëvolueerd van voorportaal tot de laaggeschoolde
economische/administratieve segmenten van de arbeidsmarkt naar een schooltype
dat in de eerste plaats doorstroming naar het mbo mogelijk maakt. Voor een kleiner
deel van de leerlingen fungeert het als omweg naar het havo en verder.

Teneinde de inrichting van vbo/mavo af te stemmen op de feitelijke ontwikkeling
van deze schooltypen en op de veranderingen in het voorafgaande en het erop
volgende onderwijs is gepleit voor de invoering van zogeheten doorstroom-
profielen. Bij de uitwerking van deze gedachte door de Commissie mavo/vbo-
aansluitend onderwijs, de commissie-Van Veen, is het principe van de leerwegen
geïntroduceerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een voorstel tot wijziging van
de Wet op het voorgezet onderwijs (WVO), die de invoering van leerwegen in
vbo/mavo mogelijk maakt. Het voorstel onderscheidt drie leerwegen: de
theoretische leerweg, de beroepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg.
De theoretische leerweg is gereserveerd voor mavo-scholen. Deze variant bereidt de
leerlingen voor op middenkader- en specialistische opleidingen in het beroeps-
onderwijs. Voorts bestaat er voor leerlingen die de theoretische leerweg hebben
gevolgd de mogelijkheid tot doorstroming naar het havo. De beroepsgerichte
leerweg geeft toegang tot de basisberoepsopleidingen en de assistentenopleidingen
in het beroepsonderwijs.
De genoemde opleidingen in het beroepsonderwijs sluiten aan bij de landelijke
kwalificatiestructuur die het kader vormt voor het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie. Deze is vastgelegd in de Wet educatie en beroep (WEB).
Deze wordt verderop in deze paragraaf wordt besproken. Naast de theoretische en
de beroepsgerichte leerweg is een tussenvariant voorzien: de gemengde leerweg. De
gemengde leerweg bevat elementen, modulen, van zowel de theoretische als de
beroepsgerichte leerweg. 
Elk van de onderscheiden leerwegen kent een gemeenschappelijke inhoudelijke
differentiatie in sectoren. Het voorstel onderscheidt vier sectoren: techniek, zorg en
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welzijn, economie, landbouw. Elke leerweg bestaat uit een gemeenschappelijk deel,
een sectordeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel omvat onder meer de
vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer. Het sectordeel omvat telkens twee
vakken die zijn toegesneden op de sectorinhoud. In het vrije deel kan binnen de
beroepsgerichte leerweg een van de afdelingsvakken van het vbo worden gekozen
die passen bij de sectorkeuze.

Uit de wijze waarop de leerwegen binnen vbo/mavo zijn omschreven, blijkt al dat
deze schooltypen in de toekomst expliciet worden ingericht als voortraject voor de
erop volgende beroepsopleidingen in het secundair beroepsonderwijs. Teneinde
deze positionering te accentueren wordt het vbo/mavo in het wetsvoorstel dan ook
aangeduid met de term 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs'. De verplichte
algemene en sectorspecifieke onderdelen van de verschillende leerwegen bevatten
vakken die ook al deel uitmaken van de basisvorming, zodat ook aan die kant de
aansluiting is verzekerd.
De positionering van het vbo/mavo als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
heeft tot doel verdere afkalving van deze schooltypen te voorkomen en ervoor te
zorgen dat zij binnen het geheel van het traject naar het beroepsonderwijs vol-
waardige opleidingen kunnen garanderen. Het heeft echter tot gevolg dat het accent
nog meer dan voorheen komt te liggen op de theoretische programmaonderdelen.
Voor de vbo-afdelingsvakken is alleen nog een plaatsje binnen het vrije deel van de
beroepsgerichte leerweg gereserveerd.

Voor leerlingen met leerproblemen worden naast de drie leerwegen zogeheten
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs ingevoerd. Het leerwegondersteunend
onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het zonder een specifieke orthodidactische
aanpak niet redden. Er wordt van uitgegaan dat voor deze leerlingen met behulp
van ondersteunend onderwijs nog een beroepskwalificatie mogelijk is. Het leerweg-
ondersteunend onderwijs zou moeten worden opgezet vanuit het huidige voortgezet
speciaal onderwijs (vso) en het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo).
Voor leerlingen voor wie een verdere beroepsopleiding niet haalbaar is, is het
praktijkonderwijs gedacht. Dit is uitdrukkelijk bedoeld voor een kleine groep
leerlingen die te kampen hebben met zodanige leermoeilijkheden dat zij ook met
behulp van ondersteunend onderwijs niet in staat zijn een van de leerwegen met
succes te doorlopen. Het praktijkonderwijs, dat overigens wel vooraf wordt gegaan
door de - zo nodig aangepaste - basisvorming, geeft geen toegang tot het secundair
beroepsonderwijs. Het stelt de leerlingen die eraan deelnemen in staat om direct na
het verlaten van het onderwijs een begeleide entree op de arbeidsmarkt te maken.
Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs vervangen in feite de
huidige vormen van speciaal onderwijs in het vo: het vso en het ivbo. De
doorverwijzing naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs wordt aan een
zware procedure gebonden, waarbij een regionale verwijzingscommissie wordt
ingeschakeld. 
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6.5.2 Commentaar

Het is niet zinvol op deze plaats verder in te gaan op de achtergronden en
implicaties van het voorstel voor leerwegen. Hier gaat het in de eerste plaats om
mogelijke gevolgen voor de schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden. In
het voortraject naar de arbeidsmarkt onderscheiden zij zich vooral door een hoog
aandeel voortijdige uitvallers. De vraag is hoe de introductie van leerwegen in
vbo/mavo in dit verband beoordeeld moet worden. 
Bij een vluchtige beschouwing van het leerwegenvoorstel lijken het leerwegonder-
steunend onderwijs en het praktijkonderwijs een alternatief te bieden voor de
huidige uitvallers. Het is echter maar de vraag of dit in feite ook zo zal werken.
Voor leerlingen die het huidige vbo of mbo-k voortijdig verlaten is het overwegen
van algemene en theoretische vakken in deze opleidingen hiervoor een dominant
motief (Van Batenburg 1995). Leerlingen met een sterk op arbeid gerichte
motivatie hebben op dit niveau vaak een onverholen afkeer van deze vakken. In
hoofdstuk 5 is gebleken dat zo'n sterke oriëntatie op arbeid bij veel leerlingen uit de
minderheden wordt aangetroffen. De verdere accentuering van de theoretische kant
van de opleiding die kenmerkend is voor de nieuwe leerwegen, ook de beroeps-
gerichte, zal de problemen die deze leerlingen met het onderwijs hebben er niet
minder op maken. Het is echter de vraag of deze leerlingen, die nu tot de uitvallers
behoren, voldoen aan de criteria die zullen gaan gelden voor de toelating tot
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Naar het zich laat aanzien gaat het
daarbij veeleer om leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden en niet zozeer om
problemen in de motivationele sfeer. Gevreesd moet dan ook worden dat de
introductie van leerwegen weinig soelaas zal bieden voor de problematiek van de
onevenredig hoge uitval van leerlingen uit de minderheden. Het is zelfs niet
ondenkbaar dat de problematiek er nog door wordt versterkt.
 
6.5.3 Basisvorming

De hiervoor gemaakte opmerkingen over de mogelijke gevolgen van de invoering
van leerwegen in vbo/mavo voor de uitvalsproblematiek van leerlingen uit de
minderheden gelden a fortiori voor het programma van de voorafgaande basis-
vorming. De invoering van de basisvorming heeft tot doel het algemene kennispeil
van alle leerlingen aanzienlijk te verbreden. Om dit te bereiken wordt nu in de
eerste fase van het gehele voortgezet onderwijs een uniform pakket van vijftien
vakken aangeboden. Het vakkenpakket bestrijkt vrijwel het hele spectrum van de
algemene vorming en omvat onder meer twee vreemde talen, informatiekunde,
verzorging en techniek.
Om te voorkomen dat leerlingen in de basisvorming worden geconfronteerd met
een welhaast encyclopedische opeenhoping van feiten en weetjes op de meest
uiteenlopende gebieden, zou het onderwijs in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs moeten worden geschoeid op een nieuwe didactische leest. Deze zou
moeten bestaan uit drie pijlers: toepassing, vaardigheden, samenhang (TVS). De
TVS-didactiek moet ervoor zorgen dat leerlingen de brede algemene kennis die zij
verwerven niet alleen ten nutte kunnen maken in hun verdere opleiding, maar ook
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in het dagelijks leven. De basisvorming dient niet alleen een basis te leggen voor
alle mogelijke vormen van vervolgonderwijs, maar ook voor het latere
maatschappelijk functioneren van de leerlingen.

Algemene vorming vanuit een theoretische invalshoek is het dominante kenmerk
van de basisvorming. Daar kan de TVS-didactiek weinig aan verhelpen. Voor de
vele leerlingen uit de minderheden die al met een achterstand in algemene
basisvaardigheden het vbo binnenkomen, zal de continuering en verdere uitbouw
van datgene waar zij toch al niet goed in zijn gebleken vrijwel zeker een verdere
aanslag op hun leermotivatie betekenen. Daar komt bij dat de twee jaar die gelden
als minimum voor het realiseren van de kerndoelen van de basisvorming voor hen
niet voldoende zullen zijn, zodat zij het risico lopen dat ze, ook als ze al lang en
breed met de beroepsgerichte leerweg of het praktijkonderwijs bezig zijn, nog
steeds hun kerndoelen moeten zien te halen.

Of de hier geschetste ontwikkeling zich in de huidige praktijk van de basisvorming
op het vbo-niveau ook werkelijk voordoet, valt op dit moment nog niet te zeggen.
De Inspectie van het onderwijs volgt de invoering van de basisvorming op de
scholen en signaleert een aantal invoeringsproblemen. Over effecten op de
leermotivatie van leerlingen zijn geen harde gegevens beschikbaar. De geluiden uit
de praktijk die hierover af en toe tot de openbaarheid doordringen, stemmen echter
weinig optimistisch. Het ziet ernaar uit dat voor de beroepsgerichte vbo-leerlingen
in ieder geval de kerndoelen voor de twee vreemde talen in hun pakket in praktijk
niet bij benadering zijn te realiseren en dat het onderwijs erin zowel voor leerlingen
zelf als voor leerkrachten voornamelijk leidt tot wederzijdse frustratie.

6.5.4 Herstructurering van het beroepsonderwijs 

Over de derde operatie uit het onderwijsbeleid die hier ter sprake komt, kan het
oordeel wat betreft de te verwachten effecten voor leerlingen uit de minderheden
positiever zijn. Het gaat om de herstructurering van het secundair beroepsonder-
wijs. Deze is wettelijk geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
(OC&W 1996) en krijgt momenteel zijn beslag in de onderwijspraktijk. De
herstructurering van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is het
antwoord op de snelle ontwikkeling en uitbreiding die dit onderwijs de afgelopen
decennia heeft doorgemaakt. Die ontwikkeling is uitgelopen op een nauwelijks
meer te overziene veelheid van opleidingen en instellingen met uiteenlopende
kwalificatieniveaus. De onderlinge aansluiting tussen de opleidingen was lang niet
altijd meer doorzichtig. Voor leerlingen werd het daardoor steeds moeilijker de
meest efficiënte weg naar een gewenste kwalificatie te vinden. Voor arbeidsorgani-
saties was in toenemende mate onduidelijk wat zij van afgestudeerden van een
bepaalde opleiding konden verwachten.

In opeenvolgende herstructureringsgolven is getracht meer eenheid te krijgen in het
geheel van opleidingen op het terrein van educatie en beroepsonderwijs. Om te
beginnen is het terrein departementaal ondergebracht in één sector: de BVE
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(beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). Vervolgens is op het niveau van de
instellingen voor mbo een operatie voor schaalvergroting en onderwijsinhoudelijke
vernieuwing ingezet en ten slotte is met de aanvaarding van de WEB een alomvat-
tend wettelijk kader voor de hele sector neergezet. De WEB impliceert zowel een
organisatorische als een inhoudelijke herstructurering. In organisatorisch opzicht
wordt de lijn die is ingezet met de schaalvergrotingsoperatie in versterkte mate
voortgezet door de vorming van Regionale opleidingencentra (ROC's). De ROC's
bieden in principe het hele scala van opleidingen die tot de sector behoren: mbo-l
en mbo-k, de opleidingen van het leerlingstelsel, de basiseducatie, het voortgezet
volwassenenonderwijs en het vormingswerk voor jongeren. Een ROC verenigt alle
instellingen in een regio waar deze opleidingen gegeven worden. De ROC's hebben
deels de vorm van een besturenfusie, deels zijn het volledig geïntegreerde
instellingen geworden. Het zal duidelijk zijn dat de ROC-vorming gezien de vele
erbij betrokken instellingen geen sinecure is geweest, maar de organisatorische
operatie is nu toch vrijwel voltooid.

De inhoudelijke lijn is minder ver gevorderd. Leidraad voor de inhoudelijke
opbouw van het nieuwe beroepsonderwijs vormt de in de WEB vastgelegde
landelijke kwalificatiestructuur. De structuur onderscheidt vier niveaus van
beroepsuitoefening en vijf typen opleidingen die daarop voorbereiden. De niveaus
zijn: eenvoudig uitvoerend, uitvoerend, volledig zelfstandige uitvoering van
werkzaamheden, volledig zelfstandig uitvoering met brede inzetbaarheid, en
specialisatie. De corresponderende opleidingen zijn: de assistentenopleiding, de
basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de
specialistenopleiding. De opleidingen dienen op elkaar aan te sluiten en wel
zodanig dat de afsluiting van een opleiding op een lager niveau toegang geeft tot
een opleiding op het daaropvolgende niveau. 
De basisberoepsopleiding representeert in de nieuwe kwalificatiestructuur de
startkwalificatie (zie § 6.4). Hoewel de startkwalificatie wordt gehouden voor de
minimumkwalificatie voor alle toetreders tot de arbeidsmarkt, is er ónder het
niveau van de startkwalificatie toch nog een lager niveau gedefinieerd: het
assistentenniveau. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de beperkte
mogelijkheden en motivatie van een deel van de vbo-uitstroom.

Voor de duur van de opleidingen zijn in de WEB marges vastgelegd. Deze variëren
van 0,5-1 jaar voor de assistentenopleiding tot 3-4 jaar voor de middenkaderop-
leiding. Alle beroepsopleidingen kennen een praktijkcomponent. De omvang ervan
varieert van ten minste 20% tot maximaal 80%. Op basis van de omvang van de
praktijkcomponent worden twee leerwegen onderscheiden: een beroepsopleidende
en een beroepsbegeleidende leerweg. De opleidingen in de beroepsopleidende
leerweg hebben een praktijkcomponent van 20% tot 60%. In de beroepsbegeleiden-
de leerweg maakt de beroepspraktijkvorming meer dan 60% van het programma
uit. De twee leerwegen corresponderen met de bestaande twee varianten van
beroepsonderwijs, het leerlingwezen en het mbo.
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In de nieuwe structuur van het beroepsonderwijs is een bijzondere plaats weggelegd
voor het vormingswerk voor jeugdigen. Waar dit in het verleden in de eerste plaats
tot doel had jongeren met beperkte opleidingstrajecten maatschappelijke redzaam-
heid en weerbaarheid bij te brengen, krijgt het binnen de WEB-structuur een
functie die vergelijkbaar is met het leerwegondersteunend onderwijs in het lbo/
mavo. Het vormingswerk in ROC-verband is bedoeld om jongeren die op eigen
kracht niet in staat zijn om deel te nemen aan een beroepsopleiding via onder-
steunende activiteiten toch een kwalificatie te laten verwerven.

Een van de hoofddoelen van de WEB is het vergroten van de flexibiliteit van het
beroepsonderwijs. De belangrijkste middelen om dit te bereiken zijn het opstellen
van eindtermen, het ontwikkelen van daarop aansluitende programmamodules, de
invoering van deelcertificaten en didactische vernieuwing van het onderwijs.
Flexibiliteit betekent voor de leerlingen in de eerste plaats dat er binnen het ver-
band van één onderwijsinstelling in eenzelfde opleiding optimale doorstromings-
mogelijkheden zijn, niet alleen naar boven, maar ook naar beneden. Van die laatste
mogelijkheid wordt een substantiële bijdrage verwacht aan het verminderen van het
voortijdig verlaten van de opleiding.
Voor de didactische vernieuwing van het onderwijs is de zelfwerkzaamheid van de
leerling het uitgangspunt. Het is de bedoeling dat de leerling zelf zijn eigen
leerproces stuurt, daarbij gebruikmakend van multimediaal aangeboden
lesmateriaal dat zo mogelijk ook op afstand is te bereiken. De leerkracht zou hierbij
de rol van begeleider van het leerproces moeten krijgen.

Leerlingen uit de minderheden gelden binnen de nieuwe beroepsopleiding als een
van de specifieke doelgroepen. Het beleid is erop gericht hun deelname aan het
beroepsonderwijs te vergroten en de uitval onder hen te verminderen. Om dit te
bevorderen is er een regeling uit hoofde waarvan instellingen voor specifieke
activiteiten extra middelen kunnen krijgen. De middelen worden toegekend op
basis van een daartoe ingediend plan van aanpak. Het plan van aanpak omvat
onder meer een overzicht van activiteiten en een taakstelling voor de instroom en
de gediplomeerde uitstroom van de doelgroepen.

De invoering van de WEB kan worden beschouwd als het voorlopig sluitstuk van
een al veel langer lopend proces van vernieuwing in de BVE-sector. Hiervoor is al
aangegeven dat de institutionele component, de ROC-vorming, inmiddels haar
beslag heeft gekregen. Ook bij het opstellen van eindtermen voor de onderscheiden
opleidingsniveaus en het ontwikkelen van programmamodules zijn goede
vorderingen gemaakt (Van Esch en Vrieze 1997). De didactische vernieuwing die
wordt voorgestaan staat echter nog in de kinderschoenen. De klassieke klassikale
werkwijze met de docent als instructeur heeft nog in verregaande mate de
overhand. De ontwikkeling van multimediaal lesmateriaal vordert, het materiaal
wordt ook wel incidenteel gebruikt, maar van een algemene invoering is nog geen
sprake.



205



206

6.5.5 Commentaar

Voor de problemen en de risicofactoren waar jongeren in het traject van school
naar werk mee te maken, hebben bevat de vernieuwing van de BVE-sector onder
het regime van de WEB een aantal veelbelovende elementen. In hoofdstuk 2 is
gebleken dat de doorstroming van jongeren uit de minderheden naar de opleidingen
van het leerlingwezen stagneert. Voor velen van hen zou juist deze opleidingsweg
een goede toegang tot de arbeidsmarkt kunnen bieden. Het ligt in de rede dat de
integratie van de leerlingstelselopleidingen binnen het ROC-verband de doorstro-
ming naar deze opleidingen ook voor leerlingen uit de minderheden kan
vergemakkelijken.
Meer in het algemeen moet het opnemen van het assistentenniveau in de
kwalificatiestructuur positief worden gewaardeerd. Verwacht kan worden dat met
deze opleidingen een deel van de vbo-leerlingen kan worden bediend die nu geen
op hun niveau afgestemd kwalificatiealternatief hebben. Daarbij moet wel goed in
het oog worden gehouden hoe de markt hierop reageert. Gezien de ontwikkelingen
die zich daar voordoen (zie hoofdstuk 1, § 1.4) is op dit punt echter enig optimisme
gerechtvaardigd.
Een interessant aspect van de ROC-vorming is de nieuwe functie die het vormings-
werk moet gaan krijgen als ondersteunend onderwijs voor leerlingen die problemen
hebben met hun leertraject. In het verleden is door het vormingswerk een grote
hoeveelheid ervaring opgedaan in het werken met deze jongeren. Het lijkt een goed
initiatief deze ervaring nu in te zetten voor de begeleiding en ondersteuning van de
leerprocessen van deze jongeren in hun traject naar de arbeidsmarkt. Wellicht kan
het vormingswerk ook een bijdrage leveren aan het opvangen van conflictueuze
leerlingen voor wie anders geen andere oplossing rest dan verwijdering van school. 

6.5.6 Conclusie

Jongeren uit de minderheden hebben in het voortraject naar de arbeidsmarkt, dat is
gesitueerd tussen het einde van de basisschool en de entree op de markt, te maken
met grotere uitvalsrisico's dan autochtone jongeren. Dit segment van het onderwijs
is de afgelopen jaren object geweest van een groot aantal beleidsinitiatieven. In
deze paragraaf zijn de mogelijke gevolgen van deze initiatieven voor de kansen van
leerlingen uit de minderheden besproken. Bij het opmaken van de balans moet
worden bedacht dat jongeren uit de minderheden vooral in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs extra risico's lopen. Zijn ze hier eenmaal doorheen, dan is hun
positie niet veel ongunstiger dan die van autochtone leerlingen (zie hoofdstuk 2).
Juist de beleidsinitiatieven voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs bevatten
echter enkele elementen waarvan moet worden gevreesd dat zij de uitvalsproblema-
tiek van leerlingen uit de minderheden eerder zullen vergroten dan verminderen.
Het probleem schuilt in de gevolgen van de invoering van de basisvorming en van
de leerwegen vbo/mavo voor vbo-leerlingen met beperkte maar niet tekortschie-
tende capaciteiten en met een sterk op arbeid gerichte loopbaanmotivatie. Voor
deze leerlingen, onder wie jongeren uit de minderheden zijn oververtegenwoordigd,
zal de basisvorming ongetwijfeld een verdere aanslag betekenen op hun toch al niet
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erg sterke leermotivatie. Als zij in die fase nog niet zijn afgehaakt, krijgen ze
vervolgens te maken met leerwegen die evenmin alternatieven bevatten die
voldoende aansluiten bij hun capaciteiten en belangstelling. Het gaat hierbij om die
leerlingen die 'te goed' zijn voor praktijkonderwijs en voor wie leerwegonder-
steunend onderwijs niet het antwoord is op de problemen die zij met het onderwijs
hebben. Waar het in de beleidsinitiatieven voor de eerste fase aan ontbreekt is een
leerwegalternatief dat aansluit bij de op arbeid gerichte loopbaanmotivatie van de
vbo-deelnemers die wel de capaciteiten maar niet de belangstelling hebben voor een
brede algemene vorming en voor een beroepsopleiding die mikt op een theoretische
onderbouwing van praktische beroepsvaardigheden. Een korte, doelgerichte weg
naar de arbeidsmarkt die wat leerinhouden betreft beperkt blijft tot datgene wat
deze leerlingen voor de beroepsuitoefening strikt nodig hebben, zou voor hen een
alternatief bieden. In paragraaf 6.4 is aangegeven dat in een dergelijk traject vooral
aandacht zou moeten worden besteed aan de versterking van de sociale competentie
van leerlingen.

6.6 Arbeidsmarktbeleid voor jongeren 

Ondanks het aantrekken van de vraag naar arbeid in de afgelopen jaren lopen
jongeren nog altijd aanzienlijke risico's om na het verlaten van het onderwijs de
aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. In hoofdstuk 4 is gebleken dat het
werkloosheidsrisico voor jongeren uit de minderheden nog weer groter is dan voor
autochtone jongeren. Daarbij maakt het overigens nogal wat uit tot welke
herkomstgroepering men behoort. De werkloosheidsrisico's zijn het grootst voor
Marokkaanse jongeren en voor een deel van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren.
De arbeidskansen van Surinaamse jongeren en van het mannelijk deel van de
Turkse jongeren zijn beduidend beter. 
Teneinde de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken zijn in de eerste
helft van de jaren negentig enkele beleidsmaatregelen genomen. Om te garanderen
dat alle jongeren na het verlaten van het onderwijs ten minste enige arbeidservaring
opdoen is de jeugdwerkgarantie (JWG) ingevoerd. De JWG is bij wet geregeld en
de uitvoering ervan is een taak van de gemeenten. Zij hebben hiervoor JWG-
uitvoeringsorganisaties opgericht. De JWG maakt deel uit van een specifiek op
schoolverlaters gericht traject binnen de arbeidsvoorziening: het activerend
arbeidsmarktbeleid voor jongeren (AAJ). Het AAJ is in 1992 van start gegaan.
Naar het zich laat aanzien heeft de JWG zijn langste tijd inmiddels al weer gehad.
De JWG en het AAJ gaan op in een breed wetgevend kader dat een reeks van
maatregelen voor werkzoekenden integreert die nu nog los naast elkaar bestaan: de
Wet inschakeling werkzoekenden (WIW). De WIW heeft tot doel concurrentie
tussen regelingen tegen te gaan en gemeenten meer armslag te geven bij de
uitvoering van arbeidsmarktbeleid voor moeilijk plaatsbaren.
Het functioneren van de JWG wordt gevolgd door middel van een jaarlijkse
monitor. De meest recente betreft het jaar 1995 (Verkaik et al. 1996). Daarnaast
zijn er gegevens over AAJ en JWG beschikbaar vanuit evaluatieonderzoek
(Olieman et al. 1996). De beschrijving in deze paragraaf is gebaseerd op deze
bronnen.
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6.6.1 AAJ/JWG

Het AAJ richt zich op jongeren die zich laten inschrijven bij een arbeidsbureau. Het
beleid bestaat uit drie fasen. In de eerste ligt de verantwoordelijkheid bij het
arbeidsbureau. Dit dient zich ervoor te beijveren dat de jongeren zo snel mogelijk
worden bemiddeld naar een reguliere arbeidsplaats of naar een opleidingsplaats.
Lukt dit binnen een half jaar niet en is er op korte termijn ook geen redelijk
perspectief, dan worden de jongeren overgedragen aan de JWG-uitvoeringsorgani-
satie. Dit is het begin van de tweede fase van het AAJ. De jongere krijgt door de
JWG-organisatie een contract aangeboden voor plaatsing in een gesubsidieerde
baan. Wanneer de jongere na afloop van het JWG-contract nog geen baan heeft
gevonden, gaat de derde fase in. De jongeren komen dan weer terug bij het
arbeidsbureau, waar zij extra ondersteuning behoren te krijgen bij het zoeken van
een baan.

Na invoering van de JWG is een aantal zwakke plekken in het functioneren ervan
aan het licht gekomen. In de eerste plaats bleek dat een deel van de jongeren die
aan de JWG-organisaties worden overgedragen niet voldoende is gekwalificeerd
voor de beschikbare arbeidsplaatsen. De tekorten liggen niet zozeer in het
technisch-instrumentele vlak, maar veel meer in de sociaal-normatieve sfeer. Ook
is vaak sprake van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Een deel van
de jongeren bleek in onvoldoende mate te beschikken over de sociale vaardigheden
die nodig zijn om in een arbeidsorganisatie te kunnen functioneren. In de tweede
plaats deden zich knelpunten voor in de beschikbaarheid van de banen. Het aantal
garantiebanen dat beschikbaar kwam vanuit overheidsinstellingen was
ontoereikend om alle ingeschreven jongeren te plaatsen. Bovendien stelden de
banen voor een deel van de jongeren te hoge kwalificatie-eisen. Een en ander had
tot gevolg dat een deel van de jongeren wel een contract had met de JWG-
organisatie, maar niet kon worden geplaatst in een garantiebaan. Dit wordt de
'leegloop' van de JWG genoemd. 
Als reactie op de gesignaleerde problemen is de JWG in de loop van de tijd
bijgesteld. Om te beginnen is de mogelijkheid geopend om voorafgaand aan de
arbeidsovereenkomst een voorbereidingsovereenkomst af te sluiten. De voor-
bereidingsovereenkomst behelst het volgen van cursussen om tekorten weg te
werken die plaatsing in een garantiebaan in de weg staan. Voorts zijn de
mogelijkheden voor de JWG-organisaties om sancties toe te passen bij wangedrag
van jongeren verruimd. De mogelijkheid is geopend om bij meer dan drie maanden
leegloop de loonkosten voor de jongeren niet meer aan de JWG-organisaties door te
betalen. In 1995 is de JWG ook opengesteld voor de marktsector. Het oogmerk
hiervan was om meer bij het kwalificatieniveau van de jongeren passende banen
beschikbaar te krijgen en om de uitstroomkansen naar regulier werk in de markt-
sector te vergroten. Van de openstelling van de JWG voor de marktsector wordt
vergroting van de uitstroomkansen naar werk verwacht omdat jongeren in deze
garantiebanen meer relevante arbeidsmarktervaring opdoen. Het grootste deel van
de JWG-jongeren is immers voor regulier werk aangewezen op deze marktsector.
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6.6.2 Jongeren uit de minderheden in de AAJ/JWG

Gezien de verhoogde kans op werkloosheid voor jongeren en schoolverlaters uit de
minderheden kan de JWG voor hen in principe van bijzondere betekenis zijn. Dit
blijkt ook wel het geval. De meest recente cijfers over de deelname van jongeren uit
de minderheden dateren van 1995. Ze zijn opgenomen in de jaarlijkse JWG-
monitor (Verkaik et al. 1996). In 1995 werden 4.207 nieuwe voorbereidingsover-
eenkomsten afgesloten. In 20% van de gevallen betrof het een overeenkomst met
een jongere uit een van de vier grootste minderheidsgroeperingen. In hetzelfde jaar
werden 13.980 nieuwe arbeidsovereenkomsten afgesloten, waarvan 18% met
jongeren uit de vier grootste minderheidsgroeperingen.
Het aandeel jongeren uit de vier grootste minderheidsgroeperingen dat op enigerlei
wijze deelneemt aan de JWG is beduidend hoger dan hun bevolkingsaandeel in de
leeftijdscategorie van de 15-29-jarigen. Dit bedroeg in 1996 8%.

Het bereik van de JWG is gelijk aan het aandeel van de in aanmerking komende
jongeren dat feitelijk instroomt in de JWG. Dit is onder jongeren uit de minder-
heden lager dan onder autochtone jongeren (Olieman et al. 1996: IV). Onder
autochtone jongeren was het bereik in de periode medio 1993-september 1994
ongeveer 75%, onder jongeren uit de minderheden was dit 61%. Het bereik is
overigens in de loop van de tijd aanzienlijk toegenomen.
Ondanks het geringere bereik onder jongeren uit de minderheden is het belang van
de JWG voor hen beduidend groter dan voor autochtone jongeren. Van alle
jongeren uit de minderheden komt 34% in de JWG terecht tegen 22% van de
autochtone jongeren. 

Olieman et al. (1996) hebben voor de periode medio 1993 tot september 1994 ook
het bereik van het AAJ berekend. Dit is gedefinieerd als het aandeel van de in
aanmerking komende jongeren dat in deze periode niet langer dan een jaar
werkloos is geweest. Het betreft jongeren die binnen een jaar een reguliere baan of
opleidingsplaats hebben gekregen dan wel een JWG-baan. In totaal was het bereik
in de genoemde periode 88%. Van de 92.000 bij het arbeidsbureau ingeschreven
jongeren hadden er 60.000 binnen een jaar een reguliere baan of opleidingsplaats;
22.000 van de ingeschreven jongeren zijn doorgestroomd naar de JWG; 11.000 zijn
langer dan een jaar werkloos gebleven.
Bij jongeren met een niet-Nederlandse herkomst was het bereik van het AAJ lager
dan bij de totale doelgroep. Van de niet-Nederlandse jongeren bleef 22% langer
dan een jaar zonder werk, zodat het bereik van het AAJ voor deze jongeren op 78%
bleef steken.

6.6.3 Het functioneren en de effectiviteit van de JWG

De reden van uitstroom van jongeren uit de minderheden geeft enig zicht op de
effectiviteit van de JWG voor deze jongeren. De JWG heeft tot doel de kansen op
werk van jongeren te vergroten en uitstroom om reden van het aanvaarden van
regulier werk kan dus worden beschouwd als een positief resultaat. Van de
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jongeren uit de minderheden die in 1995 uitstroomden uit de JWG deed 35% dat
om regulier werk te aanvaarden (Verkaik et al. 1996: 51). Van de autochtone JWG-
deelnemers stroomde in dat jaar 55% uit naar regulier werk.
Voor het functioneren van de JWG voor jongeren uit de minderheden is ook de
hiervoor genoemde leegloop van belang. Het gaat daarbij om jongeren die wel een
JWG-contract hebben maar die niet in een garantiebaan zijn geplaatst. De omvang
van de leegloop wordt in de JWG-monitor bepaald aan de hand van het percentage
van de JWG-contracttijd dat jongeren niet werkzaam zijn in een garantiebaan. Dit
bedroeg bij autochtone jongeren in 1995 22% en bij jongeren uit de minderheden
29% (Verkaik et al. 1996: 55). Dat is overigens aanzienlijk minder dan in 1994.
Toen werden leeglooppercentages vastgesteld van 33% voor autochtone jongeren en
50% voor jongeren uit de minderheden. 

6.6.4 Effectiviteit

De tot hiertoe gepresenteerde cijfers zeggen iets over het functioneren van AAJ/
JWG en over de betekenis ervan voor jongeren uit de minderheden. Ze maken
echter nog niet duidelijk wat nu de precieze bijdrage is van AAJ/JWG aan de
vermindering van langdurige werkloosheid en de vergroting van de kansen op werk
onder jongeren in het algemeen en onder jongeren uit de minderheden in het
bijzonder. Om daar zicht op te krijgen hebben Olieman et al. (1996) een schatting
gemaakt van de netto-effectiviteit van AAJ en JWG. Netto-effectiviteit is gedefi-
nieerd als het aandeel jongeren dat werk heeft gekregen en dat daar zonder de hulp
van het AAJ of de JWG niet in zou zijn geslaagd.
De netto-effectiviteit van het AAJ wordt gering geacht. Niet meer dan 10% van de
jongeren die binnen een jaar na inschrijving bij het arbeidsbureau een reguliere
baan of opleidingsplaats hebben gekregen zou dit te danken hebben aan activiteiten
die daartoe door het arbeidsbureau zijn ondernomen. 
De netto-effectiviteit van de JWG is het aandeel JWG'ers dat dankzij de JWG een
reguliere baan of opleidingsplaats heeft gekregen. Dit aandeel wordt geschat op
ongeveer 18%. Rekening houdend met het grotere aandeel jongeren uit de minder-
heden dat in de JWG terechtkomt en met de relatief hoge werkloosheid onder
jongeren uit de minderheden, moet de netto-effectiviteit voor jongeren uit de
minderheden op een hoger niveau liggen, vermoedelijk in de buurt van de 25%. Bij
het beschouwen van deze cijfers moet worden bedacht dat ze betrekking hebben op
een periode waarin de uitstroom vanuit de JWG naar regulier werk relatief laag
was. In 1995 is de uitstroom naar regulier werk aanzienlijk toegenomen.

De geringe effectiviteit van het AAJ voor het verkrijgen van werk gaat gepaard met
negatieve oordelen van de betrokken jongeren over de activiteiten van het arbeids-
bureau. Zelfs van de jongeren die in de eerste fase van het AAJ werk hebben
gekregen, is slechts 38% hierover tevreden. Een kwart van hen vindt de hulp van
het arbeidsbureau onvoldoende tot zwaar onvoldoende. De jongeren die het niet is
gelukt om in de eerste fase werk te krijgen zijn nog veel negatiever over het
arbeidsbureau. Driekwart van hen vindt de hulp van het arbeidsbureau (zwaar)
onvoldoende.
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Over de activiteiten van het arbeidsbureau in de derde fase, dat wil zeggen na uit-
stroom uit de JWG, is de ontevredenheid nog groter. Meer dan 80% van de uit-
stromers zegt dat de hulp van het arbeidsbureau in deze fase (zwaar) onvoldoende
is geweest, dan wel volledig heeft ontbroken. Het oordeel over de hulp na uitstroom
van de JWG-organisatie is iets minder negatief: 58% vindt deze (zwaar)
onvoldoende. 
Bij een beoordeling van deze negatieve uitslagen voor de arbeidsbureaus moet
natuurlijk wel worden bedacht dat ze afkomstig zijn van een groep jongeren die
behoort tot de (zeer) moeilijk plaatsbaren. In hoofdstuk 5 is gesuggereerd dat er bij
een deel van deze jongeren sprake kan zijn van een zichzelf versterkend proces van
wederzijdse negatieve beeldvorming tussen medewerkers van het arbeidsbureau en
de betrokken jongeren. 

6.6.5 Conclusie

Met de AAJ/JWG beoogt de overheid een 'sluitende' aanpak van de jeugdwerkloos-
heid. Uit de hiervoor gepresenteerde gegevens blijkt dat het in praktijk nauwelijks
mogelijk is deze ambitie te realiseren. Toch blijkt met name de JWG een substan-
tiële bijdrage te leveren aan de vergroting van de arbeidskansen van jongeren. In
verband met het onderwerp van deze rapportage is van belang dat deze vergroting
van kansen vooral wordt gerealiseerd bij jongeren uit de minderheden. Daar komt
nog bij dat de prestaties van de JWG in de loop van de tijd zijn verbeterd. Wellicht
mede als gevolg van de aantrekkende vraag naar arbeid is de uitstroom vanuit de
JWG naar regulier werk verbeterd; ook jongeren uit de minderheden hebben
hiervan geprofiteerd. Overigens moet wel worden vastgesteld dat jongeren uit de
minderheden ook in de JWG op verschillende punten een ongunstiger positie
hebben dan autochtone jongeren. Hun uitstroom naar reguliere arbeid is geringer
en de leegloop is bij hen groter. Dat desondanks de effectiviteit van de JWG voor
hen groter is, heeft te maken met hun algemeen ongunstige arbeidsmarktpositie.
Een aanzienlijk deel van de autochtone jongeren die vanuit de JWG uitstromen
naar regulier werk had zonder de JWG ook wel werk gekregen. Voor de uitstromers
uit de minderheden geldt dit in veel mindere mate.
Tegenover deze relatief positieve conclusie staan negatieve bevindingen over de
activiteiten van de arbeidsbureaus in het kader van het AAJ. Uit andere bronnen is
bekend dat de arbeidsbureaus redelijk succesvol zijn in het plaatsen van werk-
zoekenden met goede kwalificaties, maar dat hun effectiviteit voor werkzoekenden
met minder gunstige karakteristieken gering is (SCP 1992; De Koning et al. 1995).
Het introduceren van het AAJ, een specifiek op een dergelijke groep gericht beleid,
binnen de arbeidsvoorziening blijkt wat dit betreft weinig zoden aan de dijk te
zetten. De effectiviteit van de arbeidsbureaus voor de AAJ-jongeren is gering en het
oordeel van de gebruikers is uitgesproken negatief. In de nieuwe opzet van AAJ/
JWG in het algemenere kader van de WIW krijgen gemeenten en arbeidsbureaus
van het begin af aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsin-
passing van de betrokken jongeren. De rol van de JWG-organisaties wordt hierdoor
versterkt en het is denkbaar dat de effectiviteit van de Jeugdwerkgarantie hierdoor,
ook voor jongeren uit de minderheden, wordt vergroot.
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6.7 Bevordering van positieve actie

De ongunstige positie op de arbeidsmarkt van veel jongeren uit de minderheden
heeft voor een deel te maken met hun geringe resultaten in het voortraject. Als
gevolg daarvan zijn de kwalificaties waarmee een aanzienlijk deel van hen de
arbeidsmarkt betreedt te beperkt om met succes te kunnen concurreren met
autochtone aanbieders. De verschillende vormen van beleid die tot hiertoe zijn
behandeld beogen het concurrentievermogen van jongeren te versterken door
verbetering van hun schoolloopbanen, door het tegengaan van uitval en door het
bieden van mogelijkheden om werkervaring op te doen.
Hierbij blijft echter buiten beschouwing dat bij een ruime arbeidsmarkt personen uit
de minderheden ook bij gelijke geschiktheid minder kans op een baan hebben dan
autochtone werkzoekenden.

6.7.1 Kansenbelemmering aan de vraagkant

Personeelsfunctionarissen blijken de productieve vaardigheden van personen uit
sommige minderheidsgroeperingen op voorhand lager in te schatten dan die van
autochtone werkenden (Veenman 1995). De zogeheten arbeidsprestatiebeelden van
werkenden uit de minderheden zijn overigens wel verbeterd in de loop van de tijd.
Tien jaar geleden waren de oordelen van personeelsfunctionarissen beduidend
negatiever. Voorts is bekend dat arbeidsorganisaties ook bij gelijke geschiktheid in
ieder geval op de lagere beroepsniveaus een voorkeur hebben voor autochtone
werknemers (Van Beek 1994).
Zowel bij de voorkeuren als bij de arbeidsbeelden gaat het om opinies. Hiermee is
dus nog niet aangetoond dat werkzoekenden uit de minderheden in sollicitatie-
situaties ook daadwerkelijk worden achtergesteld. Daar was tot nu toe uitsluitend
enige evidentie voor in kleinschalig opgezette experimenten met sollicitatie-
situaties. Meer recent is discriminatie tegen Marokkanen en Surinamers groot-
schaliger onderzocht (Bovenkerk et al. 1994). Daarbij zijn reacties geregistreerd op
de sollicitaties van zo veel mogelijk gelijkgeschakelde paren van autochtone en
Marokkaanse, respectievelijk Surinaamse sollicitanten. Er zijn gegevens verzameld
over in totaal 1.061 gevallen. Bij sollicitaties naar banen op een laag beroepsniveau
werd in 35% tot 40% van de gevallen ongelijke behandeling vastgesteld. Voor
banen waarvoor meer scholing was vereist werd beduidend minder gediscrimi-
neerd.

6.7.2 WBEAA

Om vooroordelen tegen en discriminatie van werkzoekenden uit de minderheden
tegen te gaan én om meer in het algemeen het klimaat voor minderheden in
bedrijven te verbeteren, is in de jaren tachtig van verschillende kanten aange-
drongen op maatregelen van de overheid. De voorstellen varieerden van
voorlichting over de mogelijkheden van een beleid van positieve actie in bedrijven
tot het opleggen en afdwingen van minderhedenquota in de personeels-
samenstelling. Een en ander is in eerdere minderhedenrapportages van het SCP
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uitvoerig beschreven (Tesser 1993; Tesser et al. 1996). De discussie resulteerde in
1994 in de invoering van de Wet bevordering evenredige arbeidskansen voor
allochtonen (WBEAA).
De WBEAA verplicht werkgevers tot de volgende activiteiten:
- de registratie van werknemers naar etnische herkomst;
- het opstellen van een jaarlijks verslag over de arbeidsdeelname van allochtonen

in de arbeidsorganisatie en over de maatregelen die zijn genomen om deze te
bevorderen; dit verslag is openbaar en dient te worden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel;

- het maken van een taakstellend werkplan met streefcijfers en een specificatie
van genomen maatregelen om evenredigheid in de samenstelling van het
personeel te bereiken.

Evenredigheid is in de wet gedefinieerd als de overeenstemming van de samen-
stelling naar herkomst van het personeel van een bedrijf met de samenstelling van
de regionale beroepsbevolking. Daarbij mag rekening worden gehouden met
kwalificatie- en geschiktheidseisen.

Na de invoering van de WBEAA is in verschillende onderzoeken informatie
verzameld over de uitvoering van de wet (Verweij 1995; Registratiekamer 1995;
RMK 1995; Veenman 1995; BEA 1995). De eerste signalen waren niet
bemoedigend. Aanvankelijk waren weinig bedrijven op de hoogte van de wet. Na
een landelijke voorlichtingscampagne verbeterde wel de bekendheid van de wet,
maar niet de uitvoering. Het deponeren van de jaarverslagen met deelname-
gegevens kwam moeizaam op gang. Wel gingen bedrijven er in toenemende mate
toe over werknemers naar herkomst te registreren. Werkgevers oordeelden negatief
over de wet. Zij vonden het geen goed instrument om de arbeidsdeelname van
personen uit de minderheden te bevorderen.
In de eerste helft van 1996 heeft een systematische evaluatie van de WBEAA
plaatsgevonden (Berkhout et al. 1996). Er is een enquête gehouden onder
936 bedrijven en er zijn interviews afgenomen in 47 ondernemingen. Voorts zijn
1.002 jaarverslagen bestudeerd.
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de wet door slechts een kleine minderheid van
de ondernemingen volledig wordt uitgevoerd. Voorzover er sprake is van
uitvoering, ligt de nadruk op het voldoen aan de administratieve verplichtingen.
Iets meer dan de helft van de bedrijven voert een registratie naar herkomst. Iets
meer dan een kwart heeft in 1995 een verslag bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerd. In driekwart van de verslagen wordt geen melding gemaakt van
maatregelen ter vergroting van het aandeel allochtonen in het bedrijf. Het derde
onderdeel van de wet, het opstellen van een taakstellend werkplan, is in 1995 door
niet meer dan 14% van de werkgevers uitgevoerd.
Van de mogelijkheid tot het treffen van sancties tegen bedrijven die niet voldoen
aan de verplichting tot rapportage aan de Kamer van Koophandel is geen
gebruikgemaakt. De politie, waarbij aangifte kan worden gedaan, blijkt hiervan niet
op de hoogte.
Als belangrijkste reden om de wet niet uit te voeren wordt in het evaluatieverslag
genoemd dat werkgevers het nut van de wet en van het nakomen van de
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verplichtingen die erin zijn opgenomen niet zien. De geringere arbeidskansen van
allochtonen zijn naar hun oordeel een gevolg van kwalificatietekorten en die zijn
met registratie en positieve-actieplannen niet op te heffen.

6.7.3 Wijzigingen

Door de Stichting van de Arbeid waren inmiddels al voorstellen gedaan om de
regelgeving te wijzigen in het kader van een nieuw akkoord over de bevordering
van de arbeidsdeelname van minderheden. De stichting stelde voor om de
registratieprocedure en de rapportage daarover te vereenvoudigen teneinde de
administratieve last voor de bedrijven te verminderen. Verder zouden volgens de
stichting de rapportage over de personeelssamenstelling en het taakstellend werk-
plan in elkaar moeten worden geschoven. Daarbij werd het zinvoller geacht dit
rapport te deponeren bij het Regionaal bestuur van de arbeidsvoorziening (RBA).
De voorstellen zijn door het kabinet overgenomen en inmiddels is een voorstel tot
wijziging van de WBEAA ingediend. De wet krijgt daarbij ook een nieuwe naam:
Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet Samen).

6.7.4 Commentaar

De continuering van de WBEAA onder een nieuwe naam lijkt op het eerste gezicht
een positieve bijdrage aan de verbetering van de arbeidskansen van personen uit de
minderheden. Als zodanig zouden er ook positieve effecten van uit kunnen gaan op
de overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden. Toch is het de
vraag of de wijziging van de WBEAA de effectiviteit van de wet werkelijk zal
vergroten. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de weerstanden tegen de wet
diepgeworteld zijn. Het gaat niet in de eerste plaats om bezwaren tegen uitvoerings-
procedures of hinderlijke administratieve verplichtingen. De bezwaren hebben een
diepere grond: men ziet de zin van de wet niet in. De overtuiging leeft dat de hoge
werkloosheid onder minderheden het gevolg is van het feit dat zij wat betreft
kwalificaties en productieve vaardigheden onvoldoende te bieden hebben. De
veelvuldig aangetoonde discriminatie bij het aantrekken van nieuw personeel wordt
ontkend. Personen uit de minderheden met voldoende scholing en beheersing van
de Nederlandse taal zouden niet minder kansen krijgen dan autochtone werk-
zoekenden.
De wetsaanpassingen die nu worden voorgesteld bieden geen oplossing voor deze
weerstanden tegen het principe van positieve actie voor personen uit de
minderheden. Het vereenvoudigen van uitvoeringsprocedures en het sterker
betrekken van de RBA's bij de uitvoering van de wet mag tegemoetkomen aan
geuite bezwaren, maar bevat geen impulsen voor een grotere betrokkenheid. Daar
komt bij dat de RBA's in feite zijn te beschouwen als organisaties van de instel-
lingen waarop de wet van toepassing is. Als in een RBA een afwijzende houding
ten opzichte van positieve actie domineert, kan moeilijk worden verwacht dat zo'n
bestuur naleving van de wet bij haar leden zal stimuleren.
Ondanks deze negatief getinte overwegingen zijn er goede argumenten om door te
gaan met de wettelijke bevordering van de arbeidskansen van werkzoekenden en
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werkenden uit de minderheden. Het is dan wel zaak serieus werk te gaan maken
van de handhaving van de wet. De wet bevat sanctiemogelijkheden voor bedrijven
die niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. Hoewel het aantal bedrijven dat
voor een dergelijke sanctie in aanmerking komt groot is, is hier tot nu toe geen
gebruik van gemaakt. 

6.8 Bestrijding van criminaliteit

In paragraaf 6.2 is de deelname aan marginale en criminele groepen genoemd als
een belangrijke risicofactor voor jongeren uit de minderheden in het traject van
school naar werk. In hoofdstuk 5 is gebleken dat vooral jongens uit de minderheden
gevoelig zijn voor de mogelijkheden om in illegale en criminele circuits in korte
tijd inkomsten te verwerven die in de legale sfeer buiten hun bereik liggen. Nogal
wat Surinaamse, Antilliaanse en ook Marokkaanse jongens voelen zich aangetrok-
ken tot de grootstedelijke uitgaanscultuur en de daarbij passende leefstijl. Deze
gaan echter over het algemeen hun financiële mogelijkheden te boven. Zij zien
geen kans de middelen ervoor op legale wijze te verwerven.
Een deel van de jongens is al voor hun entree op de arbeidsmarkt betrokken bij
criminele activiteiten. Dit vormt voor hen een belemmering om zich te richten op
regulier werk. Voorzover zij als gevolg van een al opgebouwd crimineel verleden in
aanraking zijn geweest met politie en justitie kan het hun kansen op werk
verminderen.
In hoofdstuk 5 is ook geconstateerd dat voor een deel van de jongeren uit de
minderheden de sociale controle in het gezin en de directe sociale omgeving niet
toereikend is om deelname aan criminele activiteiten effectief af te remmen. Daar
komt bij dat de criminele 'arbeidsmarkt' een zekere segmentatie langs etnische
lijnen kent. Daardoor is het voor jongeren uit de minderheden niet moeilijk om via
het eigen sociale netwerk in contact te komen met het illegale/criminele circuit.

Een relatief sterke betrokkenheid bij criminaliteit onder jongeren uit de minder-
heden is ook door anderen geconstateerd. Wat hierover aan feiten is vastgesteld, is
onlangs bijeengebracht door Leuw (1997). Hij constateert dat jongeren uit de
minderheden "anderhalf tot driemaal zo veel criminaliteit produceren als autoch-
tone jongeren in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden" (Leuw 1997:
2). Tussen de onderscheiden minderheidsgroeperingen bestaan aanzienlijke
verschillen in de deelname aan criminele activiteiten. Marokkaanse en Antilliaanse
jongeren plegen de meeste delicten. Surinaamse jongeren nemen een tussenpositie
in. De criminaliteit onder Turkse jongeren is niet hoger dan onder autochtone
jongeren in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden.

Over de achtergronden en de oorzaken van de relatief hoge criminaliteit onder
jongeren uit sommige minderheidsgroeperingen lopen de meningen uiteen. Leuw
(1997) houdt het op een combinatie van sociaal-economische en culturele factoren.
Bovenkerk (1994) voegt daar de factor gelegenheid aan toe. Junger (1990) stelt zich
op het standpunt dat ook bij gelijke sociaal-economische positie de criminaliteit
onder jongeren uit de minderheden hoger is en dat dus de sociaal-economische
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positie niet de doorslaggevende factor kan zijn. Zij wijst op een ontoereikende
sociale controle in het gezin als belangrijkste bron van verhoogde criminaliteit
onder jongeren uit de minderheden. 
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6.8.1 Jeugdzorg en jeugdzorgbeleid

Criminaliteit onder jongeren is geen recent verschijnsel. Het is dan ook al geruime
tijd voorwerp van overheidsbeleid. Om problemen bij jongeren in het algemeen en
jeugdcriminaliteit in het bijzonder tegen te gaan, stimuleert de overheid vormen
van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg voor
jeugdigen. Dat gebeurt vooral door het verstrekken van subsidies aan instellingen
die op dit terrein werkzaam zijn. Daarnaast wordt jeugdcriminaliteit vanzelf-
sprekend bestreden door het aanhouden en vervolgen van daders. Op beide
terreinen is er de afgelopen jaren sprake van beleidsontwikkeling. 
Begin jaren negentig is vastgesteld dat de samenhang in de jeugdzorg ontbreekt en
dat de doelmatigheid tekort schiet. Sindsdien zijn tal van initiatieven op gang
gekomen om de kwaliteit van de jeugdzorg te vergroten. Er is een onderscheid
gemaakt tussen preventieve en curatieve jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor
de preventieve jeugdzorg is bij de gemeenten gelegd. De curatieve jeugdzorg is
regionaal georganiseerd. Voor beide geldt dat verbetering in de eerste plaats wordt
gezocht in het versterken van de onderlinge samenhang. Voorkomen dient te
worden dat instellingen langs elkaar heen werken en dat jongeren tussen de wal en
het schip terechtkomen.
 
Preventieve jeugdzorg heeft tot doel problemen bij jongeren te voorkomen en is als
zodanig breder dan alleen de preventie van criminaliteit. Preventie kan zich
bijvoorbeeld ook richten op het voorkomen van achterstand in cognitieve ontwik-
keling, uitval uit het onderwijs, drugs- en alcoholverslaving, riskant gedrag in het
verkeer, enzovoort. Vanwege het brede maatschappelijke veld waarop het
preventieve en curatieve beleid zich richt, werken verschillende ministeries hierin
samen: VWS, Justitie, BiZa en OC&W. Verschillende beleidsonderdelen die in de
voorgaande paragrafen zijn behandeld, kunnen worden gezien als elementen van
het preventiebeleid. Dit geldt in het bijzonder voor het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid, het beleid in verband met voortijdig schoolverlaten en tot op
zekere hoogte ook voor het activerend arbeidsmarktbeleid voor jeugdigen.

6.8.2 Preventie van jeugdcriminaliteit

De justitiële invalshoek in het preventiebeleid is die van de criminaliteitspreventie.
Preventie is in de jaren tachtig een vast onderdeel geworden van het justitieel
beleid. Op advies van de commissie-Roethof werd aanvankelijk prioriteit gegeven
aan de zogeheten situationele preventie. Het gaat daarbij om maatregelen die tot
doel hebben de fysieke en sociale omgeving zo in te richten dat de gelegenheid tot
het plegen van delicten wordt verminderd. Situationele preventie kent verschillende
vormen: het via ruimtelijke en bouwkundige maatregelen vergroten van de
zichtbaarheid van de openbare ruimte, het aanbrengen van beveiligings-
voorzieningen, het versterken van functioneel toezicht in het openbaar vervoer, het
aanstellen van huismeesters en conciërges, buurtpreventie door bewoners.
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De commissie-Van Montfrans (Commissie jeugdcriminaliteit 1994) kwam een
aantal jaren na de implementatie van de voorstellen van Roethof tot de conclusie
dat situationele preventie effectief kan zijn voor het vergroten van de veiligheid,
maar meende dat voor het voorkomen van jeugdcriminaliteit een preventiebeleid
nodig is dat zich richt op potentiële daders. De commissie nam daarbij het al
gebruikelijke onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie als
leidraad. De primaire preventie richt zich op het voorkomen van criminaliteit door
beïnvloeding van factoren die relevant zijn voor het ontstaan van crimineel gedrag.
Primaire preventie komt over het algemeen neer op het verzwakken van risico-
factoren en het bevorderen van protectieve factoren. Risicofactoren zijn kenmerken
van jongeren of hun omgeving die de kans op criminaliteit vergroten. Voorbeelden
hiervan zijn: relatieproblemen bij de ouders, emotionele verwaarlozing, ontbreken
van sociale controle in het thuismilieu, geringe stimulering van de voor- en
buitenschoolse cognitieve ontwikkeling, de aanwezigheid van marginale groepen in
de directe sociale omgeving.
Het preventiebeleid is erop gericht de effecten van deze risicofactoren te vermin-
deren door het versterken van protectieve factoren. Bij dat laatste moet worden
gedacht aan vaardigheden en omgevingsfactoren die jongeren in staat stellen om
zich ondanks de aanwezigheid van risicofactoren toch positief te ontwikkelen.
Voorbeelden hiervan zijn sociale competentie, positieve voorbeeldfiguren, hobby's
en interesses, en specifieke vaardigheden. In de sfeer van voor- en buitenschoolse
ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning, sportbevordering en cultureel
werk zijn tal van programma's ontwikkeld om de ontwikkeling van protectieve
factoren bij kinderen te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn opvoedingsonder-
steuning, programma's voor cognitieve ontwikkeling in de peuteropvang, extra
ondersteuning van het leren op de basisschool, en jeugdwerk in buurten.
De commissie-Van Montfrans meent voorts dat instellingen die zijn betrokken bij
dit type primaire preventie dienen te werken vanuit een normbevestigende houding.
Een zwak ontwikkeld normbesef wordt gezien als een belangrijke criminogene
factor.
Tot voor kort was het vooral het ministerie van VWS dat, in samenwerking met het
ministerie van OC&W, de ontwikkeling en toepassing van dit soort programma's in
gemeentelijke kaders stimuleerde. Thans ligt er bij het ministerie van Justitie een
advies voor waarin vanuit de invalshoek van de preventie van criminaliteit het met
een zekere drang opleggen van dergelijke programma's wordt bepleit (Junger-Tas
1996). 

6.8.3 Secundaire en tertiaire preventie

De betrokkenheid van Justitie bij de preventie van jeugdcriminaliteit richt zich tot
nu toe vooral op de secundaire en tertiaire preventie. Bij secundaire preventie gaat
het erom te voorkomen dat jongeren die in een problematische situatie verkeren
verder afglijden. Daarbij valt te denken aan spijbelen, vormen van vandalisme,
lichte eerste vergrijpen en druggebruik. In het kader van het sociale- vernieuwings-
beleid en de opvolger daarvan, het grotestedenbeleid, zijn er in vrijwel alle 
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gemeenten projecten opgezet die tot doel hebben jongeren die in het traject van
school naar werk de aansluiting dreigen te verliezen weer op een goed spoor te
zetten. Hierbij zijn tal van instellingen betrokken: JAC, politie, gezinsvoogdij,
allochtonenorganisaties, Bureau vertrouwensartsen en HALT-bureaus. Voorbeelden
van secundaire preventieprojecten zijn: het perspectiefproject voor Marokkaanse
jongeren in Amsterdam (Afpak), het project Marokkaanse kaders in Gouda, het
Prejopproject in Den Haag, randgroepjongerenprojecten in diverse gemeenten en
HALT-activiteiten.

Tertiaire preventieprojecten zijn erop gericht recidive te voorkomen bij jongeren
die al een criminele loopbaan hebben. Het vermijden van de negatieve effecten van
de traditionele vrijheidsstraffen staat daarbij voorop, zonder dat het strafelement
wordt losgelaten. De projecten beogen de jongeren door middel van taak- en
leerstraffen een traject naar een regulier bestaan en zo mogelijk naar een reguliere
arbeidsplaats te bieden. 

Een deel van de preventieprojecten in de secundaire en tertiaire sfeer is specifiek
gericht op jongeren uit de minderheden. Ze zijn vrijwel altijd georganiseerd op het
niveau van een gemeente of deelgemeente. Een landelijk overzicht ontbreekt.
Elementaire gegevens over aantallen projecten, aantallen medewerkers, het aantal
jongeren dat deelneemt en het bereik van de projecten zijn niet voorhanden. Nog
minder is er bekend over mogelijke effecten van de projecten. Net zoals bij de
projecten die zijn gericht op het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (zie
§ 6.3), is er ook hier een voorkeur voor het verzamelen van informatie over min of
meer succesvolle projecten. Bij beleidmakers bestaat het idee dat dit type onderzoek
zicht geeft op factoren die van belang zijn voor succes. Onlangs zijn vanuit deze
optiek 24 projecten onderzocht die zich richten op vormen van secundaire en
tertiaire preventie van criminaliteit onder jongeren uit de minderheden (Van 't Hoff
en Hilhorst 1996). Ook in dit onderzoek zijn geen cijfermatige gegevens beschik-
baar gekomen over deelname, bereik en effectiviteit. Wel levert het onderzoek een
beschrijving op van soorten aanpakken en van factoren die volgens de projectmede-
werkers van belang zijn voor effectiviteit.

6.8.4 Typen aanpak

Op basis van hun analyse van preventieprojecten voor jongeren uit de minderheden
onderscheiden Van 't Hoff en Hilhorst (1996) vijf typen aanpak: bemiddeling, lichte
begeleiding, intensieve trajectbegeleiding, casemanagement en kansverbetering.
Bemiddelingsprojecten beogen communicatie op gang te brengen tussen jongeren
in lichte probleemsituaties, hun ouders en instellingen als scholen, de politie of een
leerplichtambtenaar. De projecten gaan ervan uit dat door cultuurverschillen de
communicatie tussen betrokkenen niet tot stand komt, waardoor problemen die in
principe vrij eenvoudig zijn op te lossen, blijven liggen. Bemiddeling kent een
individuele variant en een groepsvariant. In de individuele variant treedt een,
doorgaans allochtone, tussenpersoon op als bemiddelaar tussen de jongere en de
overige betrokkenenen. De groepsvariant van bemiddeling houdt kadervorming
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onder minderheidsgroeperingen in. Personen uit de minderheden treden als groep
in contact met autochtone instellingen. Door informatieuitwisseling hopen zij
gemakkelijker de weg naar elkaar te vinden. 
Lichte begeleiding vindt plaats wanneer er al duidelijk sprake is van problemen die
echter door de jongere zelf met enige ondersteuning en advies zijn op te lossen. Het
is een individuele vorm van hulpverlening, die erin bestaat dat een hulpverlener
gedurende drie tot zes maanden een of twee keer per week praat met de jongere of
met iemand uit zijn sociale omgeving. Daarnaast worden oplossingen gezocht voor
praktische problemen zoals tijdelijk onderdak wanneer het verblijf thuis te veel
moeilijkheden oplevert, budgetbewaking bij financiële problemen, en moeilijk-
heden op school.
Veel intensiever is de begeleiding in de variant 'intensieve trajectbegeleiding'. Deze
wordt toegepast bij jongeren die al sterk crimineel en gemarginaliseerd zijn.
Gedurende een periode van ongeveer drie maanden is een projectmedewerker in
principe 24 uur per dag beschikbaar voor de jongere. Op basis van gesprekken met
de jongere zelf, met de ouders en met de instellingen waar de jongere contact mee
heeft gehad wordt een werkplan opgesteld. Het plan bevat een doelstelling voor de
jongere en een traject dat daarnaartoe leidt. De begeleider biedt de jongere bij het
doorlopen van het traject tips, ondersteuning en advies.

De tot hier genoemde vormen van preventie onderscheiden zich in de eerste plaats
van elkaar in de intensiteit van de aanpak. De intensiteit wordt afgestemd op de
mate van betrokkenheid bij criminele activiteiten. Is die gering, dan wordt volstaan
met bemiddeling; dreigt de jongere af te glijden naar een criminele carrière, dan is
in eerste instantie lichte begeleiding de aangewezen aanpak. Bij jongeren die uit de
criminaliteit moeten worden gehaald, wordt dit niet voldoende geacht en is inten-
sieve trajectbegeleiding geïndiceerd.
Om ervoor te zorgen dat jongeren terechtkomen bij de aanpak die het best bij hun
situatie past, is er een vierde type aanpak: casemanagement. Bij casemanagement
vindt geen uitvoerende hulpverlening plaats maar gaat het om de organisatie van de
hulpverlening. Het is in feite een vorm van doorverwijzen. De casemanager vormt
zich een beeld van de problemen waar de jongere mee te kampen heeft en zoekt op
basis van zijn kennis van het veld een instantie of aanpak waarmee de jongere
geholpen kan worden. 

De preventievariant 'kansverbetering' onderscheidt zich van de overige omdat er
daarbij geen sprake is van hulpverlening in engere zin. Het aanbod bestaat uit
cursussen, vaardigheidstrainingen of opleidingen in het kader van arbeidstoe-
leiding. De activiteiten worden doorgaans in groepsverband aangeboden. 

6.8.5 Factoren die de effectiviteit bepalen

Zoals al opgemerkt, zijn opdrachtgevers van onderzoek naar het functioneren van
interventieprojecten vaak in de eerste plaats geïnteresseerd in succesfactoren. In
paragraaf 6.4 is al beargumenteerd dat het onderzoeken van min of meer
succesvolle projecten niet zo'n goede methode is om factoren op te sporen die
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projecten onderscheiden van ineffectieve projecten. In dit geval is men nagegaan
wat gemeenschappelijke kenmerken zijn van de onderzochte succesvolle projecten.
Het levert een weinig verassend lijstje op van kenmerken als praktisch gericht,
snelheid bij het bieden van hulp, integrale aanpak, systeembenadering, een actieve
en ondernemende benadering, flexibiliteit en creativiteit in de aanpak, maatwerk,
aansluiten bij de mogelijkheden van de jongeren, werken op basis van wederzijdse
verplichtingen en uitgaan van vertrouwen. Het zijn voor de hand liggende
specificaties van het begrip 'kwaliteit', maar ze geven de beleidmaker weinig
aanknopingspunten voor beoordeling vooraf van projectvoorstellen, en dat zou toch
eigenlijk de functie moeten zijn van het opsporen van succesfactoren: dat men er
iets aan heeft bij het initiëren van nieuwe activiteiten.
Net als bij het onderzoek naar projecten voor voortijdig schoolverlaten wordt er ook
in dit geval door de onderzoekers veel tekst besteed aan het belang van netwerkvor-
ming en samenwerking tussen betrokken instellingen. Kwalitatief goede projecten
hebben een netwerk, maken deel uit van een netwerk, vormen een netwerk of zijn
liefst de spil van een netwerk. Of dit het is wat ze tot kwalitatief goede projecten
maakt dan wel dat projecten die goed zijn zich niet isoleren van hun omgeving, is
niet duidelijk en zegt dan ook niet zo veel.
 
6.8.6 Repressieve en curatieve elementen

Alle goede voornemens over preventie ten spijt is het aantal jongeren uit de
minderheden dat overgaat tot het daadwerkelijk plegen van delicten aanzienlijk.
Naast preventie is er binnen het beleid voor jeugdcriminaliteit dan ook ruime
aandacht voor de repressieve aanpak van delictplegers. Daarbij kan worden
vastgesteld dat onder handhaving van het strafkarakter van de aanpak steeds meer
wordt gezocht naar mogelijkheden om recidive te voorkomen door in de straf
elementen in te bouwen van toerusting voor een terugkeer naar een reguliere
loopbaan. De commissie-Van Montfrans heeft in dit verband de aanbeveling
gedaan de toepassing van HALT-afdoeningen uit te breiden. Tot voor kort werden
deze alleen toegepast bij vandalismedelicten. Taak- en leerstraffen worden
aanbevolen als instrumenten voor de resocialisatie van jeugdige delictplegers. 
Voorts wordt een landelijke invoering en intensivering van de jeugdreclassering
bepleit. De jeugdreclassering zou in elk stadium moeten worden betrokken bij de
afhandeling van door jongeren gepleegde delicten.

6.8.7 Conclusie

Deelname aan criminele activiteiten vormt voor jongeren uit de minderheden meer
dan voor autochtone jongeren een bedreiging voor een gunstig verloop van het
traject van onderwijs naar werk. Het besef dat het plegen van delicten door
jongeren de opmaat kan zijn voor een 'alternatieve' carrière die een regulier traject
van school naar werk verdringt, is ook doorgedrongen in het justitieel beleid. De
mogelijkheden tot vergroting van de pakkans bij delicten zijn beperkt en harde
repressie heeft vaak averechtse effecten. In het beleid ligt sinds de jaren tachtig het
accent op de 
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preventie. Daarbij werd aanvankelijk vooral ingezet op situationele preventie.
Geconstateerd is dat de activiteiten op dit terrein veelal incidenteel van aard zijn. In
het huidige beleid wordt prioriteit gegeven aan preventie gericht op potentiële
delictplegers. In de sfeer van de secundaire en tertiaire preventie zijn binnen
gemeenten tal van projecten opgezet voor jongeren die gevaar lopen in de
criminaliteit verzeild te raken of bij wie dat al is gebeurd. Door bemiddeling en
begeleiding wordt getracht de jongeren weer in een regulier traject te trekken. Een
deel van de projecten is specifiek gericht op jongeren uit de minderheden. 
In welke mate dit preventiebeleid effectief is, valt niet te zeggen. Elementaire
gegevens over de uitvoering en de resultaten ervan ontbreken. Voorzover er onder-
zoek is gedaan naar preventieprojecten is dit beschrijvend van aard en gericht op
projecten die zijn geselecteerd omdat ze succesvol of veelbelovend zijn. Dit onder-
zoek heeft tot doel succesfactoren op het spoor te komen, maar is hiervoor in feite
ongeschikt. Het levert een aantal weinigzeggende variaties op van de vrijwel
tautologische stelling dat succesvolle projecten succesvol zijn omdat ze kwaliteit
hebben.

Met dit alles wil niet gezegd zijn dat preventie van criminaliteit bij jongeren uit de
minderheden niet zinvol of niet haalbaar moet worden geacht. Aangezien sluitende
theorieën over de oorzaken van de verhoogde criminaliteit onder jongeren uit de
minderheden niet beschikbaar zijn, is op voorhand echter nauwelijks aan te geven
wat wel en wat niet zal werken. Daarom alleen al valt er iets te zeggen voor een
projectmatige aanpak. Het is daarbij wel zaak de invulling van zo'n projectenbeleid
bij voortduring kritisch te volgen. De intentie daartoe lijkt op het departement van
Justitie zeker wel aanwezig, maar hiervoor is meer nodig dan onderzoek naar
succesvolle voorbeeldprojecten.
Thans wordt gepleit voor primaire preventie in een vroeg stadium, liefst in de
voorschoolse periode (Junger-Tas 1996). De aanpakken die worden voorgestaan
zijn geen andere dan waarmee in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid wordt
gewerkt om de cognitieve toerusting van leerlingen te vergroten. Het ligt dan ook
erg voor de hand dat er op dit punt afstemming plaatsvindt tussen het beleid van
Justitie, VWS en OC&W. 

6.9 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk is gestart met een resumé van de belangrijkste risicofactoren voor
jongeren uit de minderheden in de overgang van school naar werk. Vervolgens zijn
die onderdelen van het beleid van de rijksoverheid besproken die direct of indirect
te maken hebben met het traject van school naar werk van jongeren in het
algemeen en van jongeren uit de minderheden in het bijzonder. In afzonderlijke
paragrafen is aandacht besteed aan: het onderwijsachterstandsbeleid, beleid ten
aanzien van voortijdig schoolverlaten, relevante onderdelen van het algemene
onderwijsbeleid, het arbeidsmarktbeleid voor jongeren, het beleid ter bevordering
van positieve actie door bedrijven en ten slotte het beleid ter bestrijding van
jeugdcriminaliteit. Bij de bespreking van de verschillende beleidsonderdelen is in
de meeste gevallen al commentaar geleverd op aspecten als effectiviteit en interne
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samenhang. In deze slotparagraaf wordt nagegaan in hoeverre het beleid aansluit
bij de gesignaleerde risicofactoren in de overgang van school naar werk van
jongeren uit de minderheden. 
 
6.9.1 Het voortraject in het voortgezet onderwijs

Het traject van school naar werk is in deze studie uiteengelegd in drie schakels: het
voortraject in het voortgezet onderwijs, de entree op de arbeidsmarkt en de
beginnende beroepsloopbaan. In het voortraject in het voortgezet onderwijs hebben
jongeren uit de minderheden te maken met de volgende risicofactoren:
- aanvangsachterstand in cognitieve basisvaardigheden in alle schooltypen

behalve het hoogste;
- weinig effectieve steun van de ouders bij keuzen in de onderwijsloopbaan en bij

problemen met de leerstof;
- sterke oriëntatie op het herkomstland, die in een aantal gevallen resulteert in

een tijdelijke terugkeer van de jongeren;
- traditionele opvattingen over geslachtsrollen met een remmende invloed op de

loopbanen van islamitische meisjes;
- tekortschietende sociale controle bij jongens met als gevolg spijbelen, deelname

aan deviante groepen en crimineel gedrag;
- als gevolg van dit alles vergrote kans op het ongediplomeerd verlaten van het

onderwijs.
De onderdelen van het onderwijsbeleid die in dit hoofdstuk zijn behandeld, sluiten
maar ten dele aan bij de hier genoemde risicofactoren. In het onderwijsvoorrangs-
beleid wordt weliswaar getracht het niveau van de cognitieve vaardigheden van
leerlingen uit de minderheden te vergroten, maar het beleid is tot nu toe weinig
effectief. De omvorming van het onderwijsvoorrangsbeleid tot gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid (GOA) is een organisatorische operatie die de (in)effecti-
viteit van het beleid niet wezenlijk verandert. In paragraaf 6.3 zijn de kernelemen-
ten geschetst van een programma dat aansluit bij actuele inzichten over de achter-
stand in cognitieve vaardigheden van leerlingen uit de minderheden. Uitvoering
van een dergelijk programma zou ertoe kunnen leiden dat het bestaan van
aanvangsachterstanden in cognitieve vaardigheden bij de start van het voortgezet
onderwijs als risicofactor voor leerlingen uit minderheden aan betekenis inboet. Het
programma is gericht op het basisonderwijs en de voorschoolse periode. Als het al
in uitvoering zou worden genomen, dan zou het toch nog jaren duren voor de
effecten ervan in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. Het
zou goed zijn om in de tussentijd in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs
serieus werk te maken van ondersteunend onderwijs voor leerlingen uit de minder-
heden die moeten starten met aantoonbare achterstanden in cognitieve
basisvaardigheden.

Ook de laatstgenoemde risicofactor, het voortijdig verlaten van het onderwijs, is
voorwerp van specifiek beleid. In dit hoofdstuk is dit beleid besproken en daarbij is
geconcludeerd dat de aanpak zoals die nu vorm krijgt een aantal positieve
elementen bevat. Een groot aantal instellingen is betrokken bij het terugdringen
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voortijdig schoolverlaten en het is zinvol de activiteiten op dit terrein beter te
coördineren. De instelling van Regionale meld- en coördinatiefuncties kan hieraan
een bijdrage leveren. Het beleid voor voortijdig schoolverlaten mikt op het
realiseren van een startkwalificatie voor alle leerlingen. Dat lijkt een prijzens-
waardige ambitie, maar is vrijwel zeker voor een aanzienlijke groep leerlingen een
te hoog gegrepen ideaal. Het is niet duidelijk waarom niet kan worden geaccepteerd
dat er ook op een lager niveau zinnige praktische vaardigheden te verwerven zijn,
waarnaar op de arbeidsmarkt ook in de toekomst vraag zal blijven.

Voor de overige risicofactoren - weinig effectieve steun van de ouders, sterke
oriëntatie op het herkomstland, traditionele geslachtsrolopvattingen en geringe
sociale controle - zijn er in het onderwijsbeleid geen specifieke onderdelen aan te
wijzen die hierop aansluiten. Veel mogelijkheden om hier met beleidsmaatregelen
invloed op uit te oefenen zijn er ook niet. De factoren zijn nauw verbonden met de
mate van integratie van de betrokken minderheidsgroeperingen in de Nederlandse
samenleving, en die is beperkt. Dat Marokkaanse en ook Turkse ouders hun
kinderen enige tijd in het herkomstland naar school laten gaan omdat zij het
pedagogisch regime op de Nederlandse scholen te vrij vinden, is hiervan een
uitdrukking. Dat dit de loopbaankansen van hun kinderen negatief beïnvloedt,
wordt daarbij kennelijk voor lief genomen of niet onderkend. Als dit laatste het
geval is, dan zou gerichte voorlichting wellicht nog iets uit kunnen halen. 

Beleid kan tot doel hebben de effecten van risicofactoren te verminderen, maar het
kan ook elementen bevatten die op zichzelf risico's voor de schoolloopbanen van
jongeren uit de minderheden met zich meebrengen. Dit geldt in bepaalde opzichten
voor het vernieuwingsbeleid voor de basisvorming en het invoeren van leerwegen
in het vbo/mavo. Van beide vormen van algemeen onderwijsbeleid is in dit
hoofdstuk geconstateerd dat zij jongeren met een sterk op arbeid gerichte motivatie
en beperkte, maar niet te geringe, cognitieve capaciteiten weinig te bieden hebben.
Hierbij moet worden bedacht dat jongeren uit de minderheden onder deze categorie
leerlingen zijn oververtegenwoordigd. Voor deze jongeren is er behoefte aan een
kort praktijkgericht traject na de basisschool, waarin naast het verwerven van
praktische technische vaardigheden, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en
sociaal-normatieve kwaliteiten als accuratesse, flexibiliteit, betrouwbaarheid en
klantvriendelijkheid de hoofmoot van het curriculum vormen. In de leerwegen voor
vbo/mavo is zo'n opleiding wel voorzien, maar deze is gereserveerd voor de
leerlingen die nu in het speciaal onderwijs worden bediend. Zoals het nu is, moet
worden gevreesd dat de basisvorming en het leerwegenstelsel in vbo/mavo de
motivatieproblematiek van de jongeren waar het hier om gaat eerder zullen
versterken dan verminderen.
Vanuit het perspectief van de schoolloopbanen van jongeren uit de minderheden
kan positiever worden geoordeeld over de vernieuwing van het secundair beroeps-
onderwijs. Dit geldt in het bijzonder voor de integratie van de leerlingstelseloplei-
dingen binnen het verband van de regionale opleidingencentra, voor het invoeren
van het assistentenniveau in de kwalificatiestructuur en voor het dienstbaar maken
van het vormingswerk voor jongeren aan de kwalificatieverwerving.
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6.9.2 De entree op de arbeidsmarkt

De risicofactoren waarmee jongeren uit de minderheden op de arbeidsmarkt te
maken hebben, vloeien voor een deel voort uit problemen tijdens het voortraject in
het onderwijs. De kans om op de arbeidsmarkt de boot te missen is voor jongeren
die het onderwijs verlaten zonder diploma relatief groot (zie hoofdstuk 3). Een
andere risicofactor is gelegen in de deelname aan deviante groepen en
illegale/criminele circuits (zie hoofdstuk 5). Los hiervan hebben deze jongeren te
maken met negatieve beelden over de productieve capaciteiten van personen uit de
minderheden die bij arbeidorganisaties leven. In samenhang hiermee bestaat er bij
arbeidsorganisaties een voorkeur voor autochtone werknemers en krijgen personen
uit de minderheden bij sollicitaties minder kansen dan hun autochtone
concurrenten. 

In dit hoofdstuk zijn elementen van het arbeidsmarktbeleid van de overheid
besproken die aansluiten bij de genoemde risicofactoren. Het activerend arbeids-
marktbeleid voor jongeren (AAJ) en de jeugdwerkgarantie (JWG) zijn specifiek
gericht op jongeren. Veel jongeren uit de minderheden zijn erbij betrokken.
Geconstateerd moest echter worden dat de effectiviteit van het AAJ te wensen over
laat. De uitvoering van het AAJ is de verantwoordelijkheid van de arbeidsbureaus.
Het is bekend dat deze er in de eerste plaats op uit zijn het aantal succesvolle
bemiddelingen zo hoog mogelijk op te voeren (De Koning et al. 1995). De kansen
op succesvolle bemiddeling zijn bij moeilijk plaatsbare groepen als jongeren uit de
minderheden die zonder diploma het onderwijs hebben verlaten vanzelfsprekend
minder groot dan bij andere categorieën werkzoekenden. Een beleid gericht op
bemiddelingsmaximalisatie is derhalve niet gediend met het geven van voorrang
aan ongediplomeerde jongeren uit de minderheden. De micro-economie van de
bemiddelingsconsulent zal het onder deze voorwaarden onvermijdelijk winnen van
het van buitenaf opgelegde beleid ter vergroting van de bemiddelingskansen van
moeilijk plaatsbaren.
De prestaties van de JWG zien er voor jongeren uit de minderheden wat beter uit
dan die van het AAJ. De JWG vormt voor een substantieel deel van de jongeren uit
de minderheden een traject naar werk dat zij op eigen kracht niet zouden hebben
gevonden. 
In de nabije toekomst worden AAJ/JWG ondergebracht in het algemenere kader
van de Wet inpassing werklozen (WIW). Als dit ertoe leidt dat de rol van de JWG-
organisaties in het traject wordt versterkt, dan zou dit het bereik en de effectiviteit
van het beleid voor jongeren uit de minderheden kunnen vergroten.

Het AAJ/JWG-beleid biedt in beperkte mate soelaas voor de jongeren uit de
minderheden die op grond van hun kwalificaties op de arbeidsmarkt een zwakke
concurrentiepositie hebben. Voor de risico's die te maken hebben met vooroordelen
en discriminatie door arbeidsorganisaties vormt dit beleid echter geen alternatief.
De mogelijkheden van de overheid om hier iets tegen te doen zijn gering. Dat
wordt pijnlijk duidelijk uit de lotgevallen van de Wet bevordering evenredige
arbeidskansen van allochtonen (WBEAA), die in dit hoofdstuk slechts summier
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konden worden beschreven. Het aantal bedrijven dat zich houdt aan de bepalingen
van de wet is gering en er is nauwelijks sprake van handhaving van de wet. De
wijzigingen van de wet die momenteel worden voorgesteld, bieden weinig uitzicht
op vergroting van de effectiviteit. Arbeidsorganisaties zien weinig of niets in
positieve actie als instrument om de arbeidskansen van personen uit de minder-
heden te vergroten. Als deze meer moeite hebben om aan werk te komen dan
autochtone werkzoekenden, dan ligt dat naar hun mening aan tekortschietende
kwalificaties en gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal.
Met de voorgestelde wijziging van de WBEAA geeft de overheid te kennen door te
willen gaan met het bevorderen van positieve actie bij arbeidsinstellingen. De kans
dat dit beleid van meet af aan de trekken van een gedoogbeleid krijgt, moet echter
niet denkbeeldig worden geacht. Daarom is in dit hoofdstuk gepleit voor een
serieuze handhaving van de wet en voor het opleggen van sancties aan bedrijven en
instellingen die kennelijk niet bereid zijn zich te houden aan de bepalingen.

6.9.3 Marginalisering

Een risicofactor die de kansen van jongeren uit de minderheden zowel in het
voortraject naar de arbeidsmarkt als op de arbeidsmarkt zelf bedreigt, is de deel-
name aan illegale en criminele activiteiten. In hoofdstuk 5 is gebleken dat dit een
belangrijk thema is in de overgang van school naar werk van jongeren uit de
tweede generatie. Het justitieel beleid bevat onderdelen die hierop aansluiten. Bij de
bestrijding van criminaliteit onder jongeren wordt de laatste jaren ook aandacht
besteed aan preventie. Het justitiële preventiebeleid kan worden gezien als onder-
deel van het algemene preventiebeleid voor jongeren dat wordt gedragen door
verschillende ministeries: VWS, OC&W, BiZa en Justitie. Dit preventiebeleid heeft
tot doel problemen bij jongeren te voorkomen. Vanuit de justitiële invalshoek lag
het accent daarbij tot voor kort op secundaire en tertiaire preventie van criminele
activiteiten door potentiële en feitelijke delictplegers. Door Justitie worden in het
kader daarvan op gemeentelijk niveau projecten gestimuleerd waarbij jongeren die
dreigen af te glijden naar een criminele carrière of die daar inmiddels in terecht
zijn gekomen hulp en begeleiding krijgen. Daarnaast zijn er in het vervolgings- en
strafbeleid elementen ingebouwd die recidive tegen moeten gaan. Dit gebeurt onder
meer door het opleggen van taak- en leerstraffen in plaats van vrijheidsstraffen en
door het opbouwen van een landelijk dekkend netwerk van jeugdreclassering.

De gemeentelijke preventieprojecten vertonen een grote diversiteit van methodie-
ken, intensiteit en doelgroepen. Er lijkt een redelijke aansluiting te bestaan tussen
de problematiek van onderscheiden typen (potentiële) daders van delicten en de
aanpakken en methodieken die inmiddels in de preventieprojecten zijn uitgekristal-
liseerd. Over de effectiviteit van de projecten valt weinig te zeggen. Onderzoek
naar het functioneren ervan beperkt zich tot succesvoorbeelden en geeft weinig
zicht op de factoren die daarvoor van belang zijn. Bij het ontbreken van gefun-
deerde kennis hierover lijkt de keuze voor een projectmatige strategie een goede
keuze. 
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Onlangs zijn voorstellen gedaan om vanuit justitieel perspectief ook de primaire
preventie ter hand te nemen. De voorstellen betreffen met name projecten in de pre-
schoolse fase gericht op opvoedingsondersteuning en het stimuleren van de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen uit risicogroepen. De
projecten die worden voorgesteld zijn van eenzelfde strekking als activiteiten die al
in gang zijn gezet in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid. Enige coördinatie
van de activiteiten van de betrokken ministeries, VWS, OC&W en Justitie, lijkt niet
misplaatst.

6.9.4 Conclusie

Jongeren uit de minderheden hebben in de overgang van school naar werk te
maken met een groot aantal risicofactoren. Door de ministeries die daar op eniger-
lei wijze bij betrokken zijn, wordt een grote hoeveelheid beleid geproduceerd. Dit
resulteert erin dat er over het geheel genomen een behoorlijke aansluiting bestaat
tussen het beleid en de risicofactoren. Risicofactoren die niet door enig beleids-
onderdeel worden bestreken, betreffen meestal aspecten die niet goed door beleids-
maatregelen te beïnvloeden zijn.
Dat er voor elk van de meest relevante, wel beïnvloedbare risicofactoren wel een
beleidsonderdeel is aan te wijzen dat tot doel heeft de negatieve effecten daarvan te
verminderen, betekent niet dat dit beleid ook effectief is. De rondgang langs de
verschillende beleidsonderdelen die in dit hoofdstuk is gemaakt, leert dat dit slechts
in beperkte mate het geval is. Dit betekent niet dat dit beleid niet zinvol is. In veel
gevallen is verbetering mogelijk en in dit hoofdstuk zijn hiervoor op enkele
plaatsen suggesties gedaan. Daarbij moet worden bedacht dat sluitende aanpakken
op het terrein van het sociaal beleid slechts in uitzonderingsgevallen zijn te
realiseren. Wie derhalve een risicofactor te lijf wil gaan met een sluitende aanpak,
vraagt daarmee op voorhand al bijna om een negatieve beoordeling van het
eindresultaat. Vrijwel altijd zal blijken dat een deel van de groep niet wordt
benaderd, dat een ander deel tussentijds uitvalt en dat bij weer een ander deel de
doelstellingen van de aanpak niet worden bereikt. Een duidelijk voorbeeld hiervan
vormt het AAJ/JWG-beleid. De successen die met het JWG-gedeelte van dit beleid
worden bereikt, dreigen enigszins ondergesneeuwd te raken onder het onvermogen
een werkelijk sluitende aanpak te realiseren. Voorts bestaat bij beleidmakers nogal
eens de neiging de doelstellingen op zo'n hoog niveau te definiëren - denk aan de
startkwalificatie voor álle leerlingen - dat ook hierdoor het beleid zijn eigen
mislukking als het ware al heeft ingebouwd.
Teneinde frustratie tegen te gaan en dynamiek te behouden lijkt het zinvoller uit te
gaan van bescheiden doelen die zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen
over de mogelijkheden, de beperkingen en de motivatie van de doelgroepen ener-
zijds en de behoeften van de samenleving anderzijds.
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7  SAMENVATTING, CONCLUSIES, SLOTBESCHOUWING

7.1 Inleiding

Sinds de jaren zestig hebben grote aantallen allochtonen uit uiteenlopende her-
komstlanden, maar vooral uit Suriname, Turkije, Marokko en de Antillen/Aruba,
zich in Nederland gevestigd. De meesten van hen beschouwden de migratie niet als
definitief. Bij de Turken en Marokkanen stond voorop dat zij, na een aantal jaren
werk, zuinig leven en geld sparen zouden terugkeren naar het herkomstland om
daar vanuit een gunstiger uitgangspositie hun bestaan, liefst als zelfstandig onder-
nemer, verder op te bouwen.  Aanvankelijk keerden ook velen terug, maar degenen1

die hen opvolgden zijn vrijwel allen gebleven. Ze hebben vaak nog wel het ver-
langen ooit terug te keren, maar de omvang van de daadwerkelijke remigratie is
gering.  Door gezinshereniging en gezinsvorming wonen hun kinderen nu in de2

meeste gevallen hier. Mede daardoor zijn bindingen met de Nederlandse samen-
leving ontstaan die niet meer zonder aanzienlijk verlies zijn te verbreken.
De migratiegeschiedenis van de Surinamers is een andere dan die van de Turken en
Marokkanen, maar ook de meesten van hen zijn hier gebleven.  De Antillianen/3

Arubanen vormen, niet alleen in dit opzicht overigens, een hoofdstuk apart. Bij hen
kan worden gesproken van een heen-en-weerverkeer tussen het herkomstland en
Nederland.

Door de economische crisis van begin jaren tachtig is de maatschappelijke positie
van de migranten sterk verslechterd.  Velen verloren voorgoed hun werk en4

nieuwkomers raakten niet of moeilijk aan de slag. De positie van Turken,
Marokkanen en van een deel van de Surinamers en Antillianen/Arubanen werd
meer en meer een achterstandspositie. Degenen onder hen die de aansluiting met de
Nederlandse arbeidsmarkt verloren of niet konden krijgen, zochten steun bij elkaar
en neigden ertoe zich af te sluiten van de hen omringende Nederlandse
samenleving.  De afsluiting werd bevorderd en geaccentueerd door een snelle5

toename van het aantal concentratiewijken van allochtonen.  De vorming van min6

of meer permanente, ruimtelijk gesegregeerde, etnische achterstandsgroeperingen
- etnische minderheden - leek gaande.7

In dezelfde jaren tachtig groeide een nieuwe generatie allochtonen hier op. Een
deel van hen is nog in het herkomstland geboren, maar voor een steeds groter deel
is Nederland het geboorteland. Ze hebben hier deelgenomen aan onderwijs en
dienen zich nu aan op de arbeidsmarkt. Of de allochtone groeperingen waar het
hier om gaat zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen tot etnische minderheden, is op
dit moment nog niet duidelijk. Het is nog zeer wel mogelijk dat de jongeren uit de
migrantengroeperingen gaan deelnemen aan de sociale mobiliteitsprocessen die
gelden voor de autochtone bevolking.  De term 'etnische minderheden'  zal dan op8 9

hen niet langer van toepassing zijn. Veel zal hierbij afhangen af van de wijze



222

waarop de entree op de arbeidsmarkt verloopt voor jongeren uit de allochtone
groeperingen die nu worden aangeduid als de minderheden. Dat is de reden voor de
keuze van de overgang van school naar werk als onderwerp voor deze Rapportage
minderheden 1997.

Schuyt (1995) beschrijft de levensloop van jongeren als een reeks schakels in een
keten. In zijn zienswijze bestaat een schakel uit een samenhangend, min of meer
afgerond geheel van gebeurtenissen dat een fase of episode in de levensloop vormt.
De schakels hebben een cumulatief karakter. Wat in een volgende schakel gebeurt,
is ten dele afhankelijk van de gebeurtenissen in de voorafgaande schakel, maar de
schakels staan ook meer of min op zichzelf. De primaire socialisatie en de gang
door het onderwijs zijn op te vatten als dergelijke schakels, evenals de overgang
van school naar werk.
In deze rapportage is de overgang van school naar werk beschreven aan de hand
van de kansen op werk voor jongeren uit de minderheden. Als schakel is deze
episode uit de levensloop van jongeren aan de ene kant verbonden met het voor-
traject in het onderwijs en aan de andere kant met de beginnende beroepsloopbaan.
De drie genoemde schakels, het voortraject in het onderwijs, de entree op de
arbeidsmarkt en de beginnende beroepsloopbaan, zijn in deze rapportage vanuit
verschillende invalshoeken geanalyseerd en beschreven. Er zijn kwantitatieve
analyses uitgevoerd over voorafgaande schoolloopbanen, over kansen op werk en
over de beginnende beroepsloopbanen van jongeren. Jongeren uit de minderheden
zijn daarbij steeds vergeleken met autochtone jongeren. De analyses spitsen zich
toe op de betekenis van het onderwijs voor de arbeidskansen en de beginnende
beroepsloopbaan van de jongeren uit de minderheden. Ze zijn gebaseerd op
gegevens van tweeërlei aard: dwarsdoorsnedegegevens over jongeren in de leeftijd
van 15-24 jaar en gegevens over onderwijsverlaters uit het voortgezet onderwijs.
Voorts zijn de drie schakels in hun onderlinge samenhang geanalyseerd met behulp
van kwalitatieve gegevens over jongeren uit de minderheden die tot de tweede
generatie behoren en die wonen in concentratiewijken in Rotterdam en Amsterdam.
Deze analyses richten zich op de betekenis voor de overgang van onderwijs naar
werk van andere hulpbronnen dan alleen opleiding.

7.1.1 Tegenstrijdige resultaten

Op deze plaats dient al te worden vermeld dat de resultaten van de kwantitatieve en
kwalitatieve analyses niet steeds met elkaar sporen. Wat betreft het voortraject in
het onderwijs komt het beeld dat beide bronnen opleveren zeer wel overeen en
levert de kwalitatieve studie de gezochte inhoudelijke verdieping van het
kwantitatieve materiaal. Voor de overgang van school naar werk en de beginnende
beroepsloopbaan is het beeld dat uit de kwalitatieve studie naar voren komt echter
veel negatiever dan op grond van de resultaten van de kwantitatieve analyse kon
worden verwacht.
Het negatieve beeld in de kwalitatieve onderzoeken heeft betrekking op een uiterst
geringe deelname van jongens uit de minderheden aan regulier werk en een
veelvuldige betrokkenheid bij activiteiten in zwarte en criminele circuits. De
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kwalitatieve analyses wekken de indruk dat het overgrote deel van de jongens uit de
minderheden die niet meer deelnemen aan volledig dagonderwijs hier in meerdere
of mindere mate bij betrokken is. Het beeld dat uit de kwantitatieve analyses naar
voren komt is veel positiever. Hoewel de kansen op arbeid voor jongeren uit de
minderheden geringer zijn dan voor autochtone jongeren, lijkt in de meeste
groeperingen niettemin een meerderheid van de jongeren de aansluiting op de
arbeidsmarkt te vinden. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de positie van de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren de afgelopen jaren duidelijk is
verbeterd.

Een sluitende verklaring voor de verschillen is niet te geven. In de verschillende
onderzoeken zijn steekproefprocedures toegepast die de representativiteit van de
getrokken steekproeven zo goed mogelijk waarborgen. Aangezien het aantal
jongeren uit de minderheden in het kwalitatieve onderzoek met 204 niet erg groot
is, kan het toeval een rol spelen. Dat de steekproef van het kwalitatieve onderzoek
hierdoor niet representatief is voor de populatie waaruit deze is getrokken, valt
echter niet goed te rijmen met het gegeven dat observaties over het voortraject in
het onderwijs in de kwalitatieve analyse tot in detail overeenkomen met
bevindingen uit de kwantitatieve analyse. 
De belangrijkste verschillen tussen het kwalitatieve onderzoek en de kwantitatieve
bestanden hebben betrekking op de jongerenpopulaties die ze representeren. In het
kwalitatieve onderzoek zijn dit uitsluitend jongeren uit de tweede generatie
woonachtig in concentratiewijken in Amsterdam en Rotterdam. De kwantitatieve
bestanden betreffen eerste én tweede generatie en vertegenwoordigen de totale
jongerenbevolking. De beperking tot de tweede generatie kan geen verklaring
vormen voor de ongunstiger resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Eerder zou
men daarvan een positief effect verwachten. De beperking tot Amsterdamse en
Rotterdamse concentratiewijken kan wel een rol spelen. De werkloosheid is er
hoger dan elders en voor laaggeschoolde jongeren uit de minderheden moeten de
arbeidskansen in deze steden lager worden aangeslagen dan in andere delen van
het land (SCP 1996: 569-577). 
Voorzover de afwijkende resultaten van de kwalitatieve analyses niet het gevolg
zijn van steekproefverschillen, dient zich nog de mogelijkheid aan van vertekening
van de respons in de kwantitatieve bronnen. Het moet niet uitgesloten worden
geacht dat een deel van de activiteiten die in de kwantitatieve onderzoeken zijn
geregistreerd als werk, vergelijkbaar is met de activiteiten die zich in het
kwalitatieve onderzoek, bij nader doorvragen, blijken af te spelen in de zwarte en
criminele sfeer. In welke mate dit het geval is valt op basis van de beschikbare
gegevens niet uit te maken. Dit vraagt om nader onderzoek.

Het presenteren van tegenstrijdige resultaten in een en dezelfde studie kan een
verwarrende indruk maken. Toch is hier voor deze weg gekozen. In de eerste plaats
omdat er geen gegronde redenen zijn tot twijfel aan de kwaliteit van de basis-
gegevens, noch die van de kwantitatieve bronnen, noch die uit het kwalitatieve
materiaal. In de tweede plaats omdat de verschillende bronnen ondanks hun
tegenstrijdige uitkomsten een duidelijke meerwaarde ten opzichte van elkaar
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hebben. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk een algemeen beeld te
verkrijgen van de overgang van school naar werk. De kwalitatieve gegevens werpen
licht op de achtergronden van die gevallen waarin jongeren uit de minderheden de
aansluiting missen. De prijs die voor deze meerwaarde moet worden betaald is
onzekerheid over de mate waarin deviante loopbanen en marginalisering in de
onderscheiden groeperingen zich voordoen.

7.1.2 Karakter van de rapportage

De reeks minderhedenrapportages van het SCP kent breedte- en dieptestudies. Deze
rapportage heeft het karakter van een dieptestudie. Dat houdt in dat het accent ligt
op de empirische analyse van een bepaald aspect van de positie van de minder-
heden. De analyse van ter zake gevoerd overheidsbeleid neemt in de dieptestudies
een minder prominente plaats in dan in de breedtestudies. Toch blijft het overheids-
beleid ook in deze rapportage niet onbesproken. De rapportage bevat een schets-
matig overzicht van ontwikkelingen op beleidsterreinen die relevant zijn voor de
onderwerpen van deze studie. Voorts vindt in de slotbeschouwing aan het einde van
dit hoofdstuk een korte confrontatie plaats van de empirische bevindingen met de
beleidsontwikkeling.

7.1.3 Opbouw van dit hoofdstuk

Dit samenvattende hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 7.2 bevat een
nadere aanduiding van de gebruikte bronnen. Daarna volgen paragrafen over de
demografische ontwikkeling van de jongerenbevolking uit de minderheden (§ 7.3)
en over algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van belang zijn voor
recente toetreders (§ 7.4). De overgang van school naar werk is in de rapportage
uiteengelegd in drie onderdelen: het voortraject in het onderwijs, kansen op werk
na het verlaten van het onderwijs en de positie bij het begin van de beroepsloop-
baan. De belangrijkste resultaten van de analyses die hierop betrekking hebben zijn
weergegeven in de paragrafen 7.5 tot en met 7.7. Paragraaf 7.8 geeft een beknopte
schets, met commentaar, van ontwikkelingen in het overheidsbeleid die van belang
zijn voor de overgang van school naar werk van jongeren uit de minderheden.
Paragraaf 7.9 sluit dit hoofdstuk af met een slotbeschouwing.

7.1.4 Verwijzingen

Dit samenvattende hoofdstuk is zo geschreven dat het ook zonder raadpleging van
de eraan ten grondslag liggende hoofdstukken kan worden gelezen. Voor diegenen
die vanuit de samenvatting de onderliggende rapportageteksten wensen te
raadplegen, zijn noten opgenomen waarin wordt verwezen naar de correspon-
derende delen van de rapportage. Noten zijn ook gebruikt om door te verwijzen
naar de bronnen die gebruikt zijn in de onderliggende rapportagepassages.
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7.2 Aard van de gebruikte gegevens en bronnen10

Om te bestuderen hoe jongeren uit de minderheden de overgang van school naar
werk maken, zijn verschillende typen gegevens gebruikt: dwarsdoorsnedegegevens,
gegevens over schoolverlaters en kwalitatieve gegevens. De kwalitatieve gegevens
gaan voor wat betreft de jongeren uit de minderheden uitsluitend over de tweede
generatie. De dwarsdoorsnedegegevens hebben betrekking op jongeren uit de
minderheden en uit de autochtone bevolking in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Er
zijn geen landelijke onderzoeken beschikbaar die zich specifiek richten op jongeren
uit de minderheden in deze leeftijdscategorie. Daarom moest worden gewerkt met
algemene surveys: de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) en de Survey sociale positie van allochtonen (SPVA) van
het Instituut voor Sociologisch en Economisch Onderzoek (ISEO). Van de EBB die 
continu gehouden wordt, waren voor deze studie de afleveringen van 1987-1995
beschikbaar. De SPVA is een driejaarlijks onderzoek waarvan de gegevens uit 1994
gebruikt zijn.

Jongeren worden onderscheiden op basis van leeftijd. Gegevens over jongeren die
in de rapportage worden vermeld, gaan meestal over 15-24-jarigen. Voor de
beschrijving van de overgang van school naar werk zijn ook gegevens over
schoolverlaters van belang. Tot de schoolverlaters worden al die jongeren gerekend
die het onderwijs minder dan een jaar voor een gegeven tijdstip hebben verlaten. 
Ook over schoolverlaters zijn er geen onderzoeken die zich specifiek richten op de
minderheidsgroeperingen. Beperkte, maar voldoende aantallen jongeren uit de
minderheden hebben echter meegedaan aan een longitudinaal cohortonderzoek dat
het CBS in 1989 is gestart. In dit onderzoek zijn van jaar tot jaar de loopbanen
gevolgd van leerlingen die in 1989 deelnamen aan het eerste leerjaar van het
voortgezet onderwijs. Van dit onderzoek Voortgezet onderwijs cohort leerlingen
1989 (VOCL'89) waren gegevens beschikbaar tot 1996, zeven jaar na de start van
het cohort. Op dat moment had ongeveer 40% van de leerlingen het onderwijs
verlaten. In het VOCL zijn de leerlingen die uitstromen uit het onderwijs nog enige
tijd in hun verdere loopbaan gevolgd.
Als tweede bron van gegevens over schoolverlaters is gebruikgemaakt van de
onderzoeken Registratie uitstroom en bestemmingen schoolverlaters (RUBS) van
het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA). De RUBS-
onderzoeken bestaan uit schriftelijke enquêtes die jaarlijks worden gehouden onder
leerlingen die in het voorgaande jaar een school voor voortgezet onderwijs of
middelbaar beroepsonderwijs hebben verlaten. Door het combineren van twee
RUBS-jaargangen, te weten 1994 en 1995, zijn gegevens over statistisch
acceptabele aantallen schoolverlaters uit de minderheden verkregen.

Met de tot dusver genoemde bronnen is in de rapportage een kwantitatief beeld
gegeven van de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden, het laatste deel
van hun voorafgaande schoolloopbanen en de beginnende beroepsloopbanen. Het
kwantitatieve beeld tekent de overgang van school naar werk in koele cijfers, van
buitenaf als het ware. Het behoeft aanvulling van binnenuit, vanuit de ervaringen
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en meningen van de jongeren zelf. Daartoe is een beroep gedaan op het ISEO, dat
in 1995 en 1996 kwalitatief onderzoek heeft uitgevoerd onder jongeren uit de
tweede-generatie minderheden. Hiervoor is al vermeld dat het daarbij gaat om
jongeren die wonen in concentratiewijken van allochtonen in Rotterdam en
Amsterdam. De gegevens zijn speciaal voor deze rapportage geanalyseerd door
J. Veenman van het ISEO. De resultaten van de kwalitatieve analyse zijn in de
rapportage in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen, hoofdstuk 5. Ze zijn
vanzelfsprekend ook verwerkt in deze samenvatting, zij het niet in een
afzonderlijke paragraaf, maar geïntegreerd met de resultaten van de kwantitatieve
analyses.

7.3 Enkele bevolkingscijfers11

Deze studie van de overgang van school naar werk is opgezet vanuit de consta-
tering dat nu en in de komende jaren grote aantallen jongeren uit de minderheden
de leeftijd bereiken waarop zij het onderwijs verlaten en toetreden tot de arbeids-
markt. De aanleiding tot de studie is derhalve demografisch van aard. Ze is gelegen
in het gegeven dat de minderhedenbevolking in demografisch opzicht een aantal
specifieke karakteristieken vertoont. In de eerste plaats is er de snelle groei. De vier
grootste minderheidsgroeperingen - Surinamers, Turken, Marokkanen en
Antillianen/Arubanen - telden in 1990 samen iets meer dan 690.000 personen.  In12

1996 bedroeg hun aantal ruim 870.000. Dat is 5,6% van de totale bevolking.
Tussen 1990 en 1996 is de bevolking van deze minderheidsgroeperingen
toegenomen met 181.000 personen. In diezelfde periode is de autochtone bevolking
met 204.000 personen gegroeid. In procenten is de minderhedenbevolking tussen
1990 en 1996 dus zes keer zo sterk gegroeid als de autochtone bevolking.
Een tweede bijzonder kenmerk van de minderhedenbevolking is de leeftijdsopbouw.
Vanwege het onderwerp van deze studie is de leeftijdsopbouw van speciaal belang.
De minderhedenbevolking wordt namelijk sterk gedomineerd door de jongere
leeftijdscategorieën. Dit geldt voor Turken en Marokkanen in nog sterkere mate
dan voor Surinamers en Antillianen/Arubanen. Van de Turken en Marokkanen is
ongeveer twee derde jonger dan 30 jaar. In de autochtone bevolking is dit minder
dan 40%.13

Voor de overgang van school naar werk is vooral de leeftijdscategorie van de
10-24-jarigen relevant. In 1995 bedroeg het aantal personen uit de vier grootste
minderheidsgroeperingen in deze leeftijd iets meer dan 250.000.  Dat is 8,3% van14

totale aantal jongeren van 10 tot 24 jaar. Het aandeel van de minderheden is onder
de jongeren dus beduidend groter dan in de totale bevolking.

Landelijke cijfers hebben voor de minderheden maar een beperkte zeggingskracht.
Dat komt door de zeer ongelijkmatige spreiding van de minderheden over het land.
In 1996 woonde bijna 46% van de vier grootste minderheidsgroeperingen in de vier
grootste steden. Elders in het land is er eveneens sprake van stedelijke concen-
traties. Vooral in de vier grootste steden vormen jongeren uit de minderheden een
veel groter deel van de totale jongerenbevolking dan in het land als geheel. In de
totale bevolking behoort zo'n 10% van de 0-14-jarigen tot de vier grootste
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minderheidsgroeperingen, in de vier grootste steden is dit bijna 40%. Van de 15-
29-jarigen kan in de vier grootste steden een kwart tot de minderheden worden
gerekend. In de totale bevolking is dit ruim 8%.

Over de toekomstkansen van jongeren uit de minderheden zijn velen optimistisch
gestemd. Dit optimisme is gebaseerd op de gedachte dat een groot deel van de
jongeren behoort tot de tweede generatie, die hier is geboren en opgegroeid. Anders
dan hun ouders zouden zij geen taalprobleem hebben en veel beter bekend zijn met
de gebruiken en regels van de Nederlandse samenleving. Als gevolg daarvan
zouden zij zich veel gemakkelijker een gelijkwaardige plaats binnen de
Nederlandse instituties kunnen verwerven. In hoeverre dit het geval is vormt een
van de onderwerpen van deze studie. Daarvoor is het van belang te weten dat in
1996 van de Turken, Marokkanen en Surinamers die jonger zijn dan 16 jaar rond
de 90% inderdaad tot de tweede generatie behoorde. Bij de Antillianen/Arubanen is
het aandeel van de tweede generatie ongeveer 20 procentpunten lager. Onder de 15-
19-jarigen, van wie een groot deel op dit moment de arbeidsmarkt betreedt, is het
aandeel van de tweede generatie echter aanzienlijk kleiner. Iets meer dan de helft
van de Turken en Surinamers behoort ertoe, ruim 40% van de Antillianen/
Arubanen en ongeveer 35% van de Marokkanen.
Het veel grotere aandeel van de tweede generatie in de jongere leeftijdscategorie tot
15 jaar houdt overigens niet zonder meer in dat in de komende tien jaar de
jongeren uit de minderheden in de leeftijd van 16-25-jaar ook voor 90% tot de
tweede generatie zullen behoren. De ouders van Turkse en ook wel van Marok-
kaanse jongeren zoeken een partner voor hun kinderen veelal in het herkomstland.
Daarom is er vanuit Turkije en Marokko juist in deze leeftijdscategorie sprake van
een voortgaande migratie van jongeren die tot de eerste generatie moeten worden
gerekend, de zogeheten gezinsvormende migratie.  Bij Surinaamse jongeren komt15

dit minder voor. Bij Antillianen/Arubanen is er ook een voortgaande migratie van
jongeren, maar bij hen zijn de motieven van geheel andere aard en zij worden,
doordat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten, niet belemmerd door de
migratiebeperkingen die gelden voor de overige herkomstgroeperingen.

7.3.1 Conclusie

Nu en in de nabije toekomst bereiken grote aantallen jongeren uit de minderheden
de leeftijd dat zij het onderwijs gaan verlaten en hun entree op de arbeidsmarkt
maken. In de grote steden zullen zij binnen afzienbare tijd ongeveer de helft
vormen van de toetreders tot de arbeidsmarkt. Van de jongeren die nu de
arbeidsmarkt op gaan, moet nog een groot deel tot de eerste generatie worden
gerekend. In de nabije toekomst zal echter een toenemend deel van de toetreders tot
de arbeidsmarkt bestaan uit jongeren die in Nederland zijn geboren en opgegroeid.
Voortgaande migratie ten behoeve van relatievorming of uit andere gronden zal tot
gevolg hebben dat er vanuit Turkije, Marokko en de Antillen/Aruba ook een
instroom van eerste-generatie jongeren gaande blijft.
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7.4 De arbeidsmarkt: recente en te verwachten ontwikkelingen in de vraag16

Na de economische crisis van het begin van de jaren tachtig is vanaf 1984 de
werkgelegenheid sterk toegenomen. Het totaal aantal werkenden steeg van 4,7
miljoen in 1983 naar 5,9 miljoen in 1993.  Na een korte stagnatie in 1993 en 199417

heeft de toename van de werkgelegenheid zich in 1995 voortgezet. In 1995 en 1996
kwamen er in totaal bijna 270.000 werkenden bij. Eind 1996 waren er bijna 6,2
miljoen personen aan het werk. De sterke toename van de werkgelegenheid is
overigens niet voldoende geweest om alle werkzoekenden een baan te bezorgen.
Non-participatie en werkloosheid zijn nog altijd aanzienlijk en onder de minder-
heden is de werkloosheid ook in de jaren negentig nog steeds buitenproportioneel.
In 1996 was de werkloosheid onder de vier grootste minderheidsgroeperingen drie
tot vier keer zo hoog als onder de autochtone beroepsbevolking.18

Voor jongeren worden de kansen op werk onevenredig sterk beïnvloed door
conjuncturele fluctuaties. De 'dip' in de werkgelegenheidsontwikkeling in 1993 en
1994 heeft de geregistreerde werkloosheid onder de 15-24-jarigen, die begin jaren
negentig rond de 7% lag, doen oplopen tot ruim 11% in 1994. In 1995 is de
geregistreerde werkloosheid onder jongeren weer licht gedaald. De daling heeft
zich in 1996 krachtig voortgezet. In dat jaar stond nog 8,6% van de 15-24-jarigen
als werkloos geregistreerd.  De meest recente ontwikkelingen tonen verdere19

afname van het aantal geregistreerde werkloze jongeren. Begin 1996 bedroeg hun
aantal in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar nog 81.000, in februari 1997 was
dit teruggelopen tot 62.000,  een afname met bijna 25%.20

Het beeld is overigens minder gunstig wanneer ook diegenen worden meegerekend
die wel naar werk zoeken, maar niet als zodanig bij een arbeidsbureau staan
ingeschreven. De werkloosheid onder arbeidsmarktdeelnemers jonger dan 25 jaar
bedraagt in dat geval in 1996 meer dan 12% en is maar weinig lager dan in de
jaren daarvoor.21

Hiervoor is al vermeld dat tot de schoolverlaters al diegenen worden gerekend die
het onderwijs minder dan een jaar hebben verlaten. Schoolverlaters hebben tot voor
kort grote moeite gehad om werk te vinden. De werkloosheid onder hen nam toe
van 20% in 1992 tot 28% in 1994, om vervolgens weer te dalen naar 23% in
1995.  In 1996 is de werkloosheid onder schoolverlaters verder gedaald naar het22

niveau van 1992, 20%.

De huidige en te verwachten ontwikkeling van de vraag naar arbeid biedt
schoolverlaters in de nabije toekomst gunstige perspectieven. De vraag naar arbeid
zal naar verwachting verder toenemen.
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA), dat tweejaarlijks een
prognose geeft van de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters, verwacht echter dat
de gunstige vooruitzichten niet voor alle segmenten van de arbeidsmarkt gelden.
De meest recente ROA-prognose betreft de periode 1995-2000.  Er wordt een23

afname verwacht van de werkgelegenheid op het niveau basisonderwijs/vbo/mavo.
Vooral werkzoekenden die na het basisonderwijs geen enkele opleiding met succes
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hebben afgesloten, worden volgens de ROA-prognose geconfronteerd met een
aanzienlijke afname van de vraag naar arbeid op hun niveau. Verderop in deze
samenvatting zal blijken dat van de jongeren uit de minderheden die toetreden tot
de arbeidsmarkt een relatief groot deel op dit lage niveau is gekwalificeerd. Dit
betekent overigens niet dat hun vooruitzichten zonder meer negatief zijn. In de
eerste plaats neemt het aandeel jongeren dat het onderwijs zonder een diploma of
met alleen een vbo- of mavo-diploma verlaat steeds verder af.  Voorts houdt de24

negatieve vraagontwikkeling op de lagere opleidingsniveaus niet in dat er in het
geheel geen vraag meer is naar dit soort arbeid. Als gevolg van uitstroom van
ouderen, WAO'ers en andere arbeidsmarktverlaters is er zelfs een aanzienlijke
vervangingsvraag. Onderwijsverlaters zonder enig diploma ondervinden echter
stevige concurrentie bij hun pogingen de banen te verwerven die hierdoor vrij-
komen. Zij hebben niet alleen te maken met degenen die door het verloren gaan
van arbeidsplaatsen op zoek moeten naar werk, maar ook met vbo-/mavo-
diplomabezitters die, als gevolg van vraagvermindering in die delen van de
arbeidsmarkt waar zij het beste passen, niet op hun niveau aan de slag kunnen. In
feite wordt het grootste deel van de banen op elementair niveau momenteel bezet
door personen die hoger zijn opgeleid dan voor dit werk wordt gevraagd.  25

Tegenover de negatieve vraagontwikkeling op de lagere niveaus staat echter een
aanzienlijke uitbreidingsvraag op de hogere opleidingsniveaus, wat ertoe zou
kunnen leiden dat hoger opgeleiden zich gaan terugtrekken uit de lagere segmenten
van de arbeidsmarkt.

Overigens moet er bij prognoses als die van het ROA altijd rekening mee worden
gehouden dat de werkelijke ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de
voorspelde. Zo is in de eerste twee jaar van de prognoseperiode 1995-2000 de
werkgelegenheid al met 20.000 arbeidsplaatsen méér toegenomen dan was
voorspeld voor de gehele periode. Voorts zijn vraagtekens te plaatsen bij de
voorspelde afname van de vraag naar werk op ongeschoold niveau. Het aandeel in
de werkgelegenheid van de banen op elementair niveau is sinds 1985 gelijk
gebleven.  Doordat de totale werkgelegenheid sindsdien sterk is toegenomen, is er26

in absolute aantallen dus sprake van een flinke toename van het aantal banen op
elementair niveau. In 1995 waren er op elementair niveau bijna 90.000 personen
méér aan het werk dan in 1985. Wel is het zo dat een steeds kleiner deel van de
banen op elementair niveau in handen komt van personen die op het laagste niveau
zijn gekwalificeerd. Het aandeel van de banen op het een na laagste niveau,
waarvoor in principe een opleiding op vbo/mavo-niveau nodig is, is overigens wel
flink afgenomen. Het is thans ruim 10 procentpunten lager dan in 1985.
Nu de werkgelegenheid zich gunstiger ontwikkelt dan tot voor kort kon worden
verwacht, is het waarschijnlijk dat meer jongeren op hun eigen niveau aan de slag
kunnen komen en dat er dan ook weer kansen zullen zijn voor laagopgeleide
jongeren. De WRR verwacht dat deze ontwikkeling zich in de nabije toekomst zal
voortzetten en dat er ook voor laagopgeleiden weer voldoende werk zal zijn (WRR
1996: 42). Voor velen van hen wordt daarvoor wel enige aanvullende scholing
noodzakelijk geacht.
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Conclusie

Door de aantrekkende vraag naar arbeid in 1995 en 1996 zijn de perspectieven van
onderwijsverlaters recent flink verbeterd. De vraag naar arbeid ontwikkelt zich
gunstiger dan tot voor kort werd voorspeld. De perspectieven zijn echter niet op alle
delen van de arbeidsmarkt even goed. De verwachting is dat de vraag naar werk op
de lagere opleidingsniveaus verder zal afnemen. Het is echter niet zeker of dit ook
geldt voor het laagste niveau.
Vraag naar werk op lage opleidingsniveaus impliceert niet zonder meer kansen
voor laag gekwalificeerden. Ook hoger opgeleiden concurreren mee om deze banen
en zij krijgen vaak de voorkeur. Het ligt echter voor de hand dat bij een verdere
toename van de totale arbeidsvraag hoger opgeleiden er meer in zullen slagen werk
op hun eigen niveau te verkrijgen, zodat er ook voor de lager gekwalificeerden
meer mogelijkheden komen.

7.5 Opleidingsniveau en voorafgaande schoolloopbanen27

De meeste jongeren verlaten tussen hun zestiende en vijfentwintigste jaar het
onderwijs en begeven zich vervolgens op de arbeidsmarkt. De precieze leeftijd
varieert echter met de herkomst. Turkse en Marokkaanse jongeren blijven
aanzienlijk korter in het onderwijs dan autochtone jongeren. De onderwijsdeelname
van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse 15-24-jarigen wijkt niet veel af van die
van autochtone jongeren. Tussen mannen en vrouwen uit de onderscheiden
herkomstgroeperingen is niet veel verschil, maar wel zijn er aanzienlijke
verschillen in samenhang met de geboortelandgeneratie. De generatie jongeren die
in Nederland is opgegroeid, de tweede generatie, neemt aanzienlijk langer deel aan
het onderwijs dan de eerste generatie. De geboortelandgeneratieverschillen zijn het
grootst bij Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Bij
Surinaamse jongeren is het generatieonderscheid veel kleiner.

7.5.1 Opleidingsniveau van 15-24-jarigen

Onder de jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar die het onderwijs hebben
verlaten zijn er, in samenhang met de herkomstgroepering, grote verschillen in
opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van de Turkse en Marokkaanse jongeren is
het laagst: meer dan de helft van hen heeft geen diploma van een opleiding in het
voortgezet onderwijs. Van minder dan 20% is het diploma hoger dan vbo/mavo. De
opleidingsniveaus van autochtone jongeren zijn hiervan vrijwel het spiegelbeeld:
meer dan de helft van hen heeft een diploma hoger dan vbo/mavo, minder dan 20%
heeft in het geheel geen diploma. Het opleidingsniveau van de Surinaamse
jongeren benadert dat van hun autochtone leeftijdgenoten. Het aandeel
ongediplomeerden is bij hen iets hoger en het aandeel met een afsluiting op hoger
onderwijsniveau is kleiner. Antillianen/Arubanen verschillen vooral van
autochtone jongeren door een hoog aandeel ongediplomeerden (meer dan 30%).
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Binnen een dwarsdoorsnede uit de jongerenbevolking van 15 tot 24 jaar hebben de
wat ouderen langer aan onderwijs kunnen deelnemen dan de jongeren. Onder
jongeren van 15 tot 19 jaar bevinden zich dan ook meer ongediplomeerden dan
onder de 20-24-jarigen. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren doen deze
leeftijdsverschillen zich in veel mindere mate voor. Er zijn bij hen echter wel grote
verschillen in opleidingsniveau tussen de eerste en tweede generatie. De tweede
generatie heeft een veel beter opleidingsprofiel dan de eerste. Vooral bij de Turken
is het verschil zeer groot. Van de Turkse jongeren die tot de eerste generatie
behoren, heeft bijna 70% geen enkel diploma; bij de tweede generatie is dit minder
dan een kwart. Bij de Marokkaanse jongeren is het verschil tussen de eerste en de
tweede generatie minder groot. Dat komt vooral doordat bij hen ook de tweede
generatie nog een zeer laag opleidingsniveau heeft. Bijna de helft van de
Marokkaanse tweede-generatie jongeren die niet meer deelnemen aan het onderwijs
heeft na het basisonderwijs geen diploma behaald.
Het opleidingsprofiel van de tweede-generatie Surinamers verschilt niet veel van
dat van autochtone jongeren. Bij de Antillianen/Arubanen is de eerste generatie
deels beter, deels slechter opgeleid dan de tweede. Onder de eerste-generatie
Antillianen/Arubanen zijn meer jongeren met een zeer hoge opleiding, maar ook
meer jongeren die na het basisonderwijs geen diploma hebben behaald. Dit heeft te
maken met de specifieke migratiesituatie van de Antillianen/Arubanen, die wordt
gekenmerkt door pendelmigratie en voortgaande immigratie én emigratie.

7.5.2 Voorafgaande schoolloopbanen

De verschillen in opleidingsniveaus tussen herkomstgroeperingen bij hun entree op
de arbeidsmarkt zijn het gevolg van verschillen in de voorafgaande schoolloop-
banen. Leerlingen uit de minderheden komen in het basisonderwijs tot lagere
prestaties en doubleren vaker dan autochtone leerlingen. Als gevolg hiervan starten
ze in het voortgezet onderwijs gemiddeld in lagere schooltypen en is hun
aanvangsleeftijd hoger.
Bij Turkse en Marokkaanse leerlingen die in 1989 in het eerste leerjaar van het
voortgezet onderwijs zaten, was het eerste schooltype in ongeveer de helft van de
gevallen een brugklas die voorbereidt op vbo. Van de autochtone, Surinaamse en
Antilliaans/Arubaanse leerlingen begon goed 30% op dit niveau. Leerlingen uit de
minderheden, ook de Surinaamse en Antilliaans/Arubaanse, onderscheidden zich
voorts vooral door een relatief laag aandeel in de hoogste voortgezet onderwijs-
typen: de schooltypen met vwo.
Een belangrijke bevinding is dat in alle schooltypen lager dan vwo/havo het
aanvangsniveau van de basisvaardigheden in taal en rekenen bij leerlingen uit de
minderheden aanzienlijk geringer is dan bij autochtone leerlingen.

Drie jaar na de start in het voortgezet onderwijs zijn de Surinaamse leerlingen er,
in verhouding tot de positie die zij in het eerste leerjaar innamen, duidelijk op
achteruitgegaan. De onderwijspositie verwijst hierbij naar het niveau van het
schooltype waaraan een leerling deelneemt. Van de Surinaamse leerlingen die zijn
gestart op havo-niveau is een deel 'teruggevallen' naar vbo/mavo-niveau. De
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doorstroming van Turkse leerlingen vanuit de verschillende starttypen wijkt niet
veel af van de doorstromingspatronen van de autochtone leerlingen. De
Marokkaanse leerlingen die in de eerste drie jaar het onderwijs niet hebben
verlaten, komen vanuit hun starttype opmerkelijk vaak in een hoger schooltype
terecht.
Bij het begin van het vierde jaar na de start in het voortgezet onderwijs heeft in elk
van de minderheidsgroeperingen ongeveer een vijfde het onderwijs verlaten. Op dat
moment is bij leerlingen uit de minderheden in elk van de vier grootste
herkomstgroeperingen het aandeel onderwijsverlaters vier keer zo groot als onder
de autochtone leerlingen. Dit is wel de meest opvallende bevinding van de analyse
van de schoolloopbanen van de leerlingen uit de minderheden.

Bij het begin van het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs heeft 40%
van alle leerlingen het onderwijs verlaten. Onder de leerlingen uit de minderheden
is het aandeel onderwijsverlaters echter veel groter. In de eerste zes jaar is 60% van
hen gestopt met het volledig dagonderwijs. Het verschil in het verlaten van het
onderwijs tussen autochtone leerlingen en leerlingen uit de minderheden, dat in het
begin van het vierde jaar al bestond, is daarna niet groter geworden. De onevenre-
dige mate van voortijdig schoolverlaten door leerlingen uit de minderheden krijgt
dus zijn beslag in de eerste drie leerjaren. 
Rekening houdend met het starttype is het profiel van de onderwijsposities van
leerlingen uit de minderheden die in het zevende jaar nog deelnemen aan het
onderwijs niet veel anders dan dat van autochtone leerlingen. Het gaat daarbij
natuurlijk wel om een positieve selectie van leerlingen uit de minderheden die
relatief gezien aanzienlijk kleiner is dan de selectie van autochtone leerlingen die
in het zevende jaar nog deelnemen aan het onderwijs.

7.5.3 Doorstroming na vbo, mavo en mbo en instroom in het leerlingwezen

Analyse van de vervolgkeuzen van gediplomeerde schoolverlaters van vbo, mavo en
mbo in 1994 en 1995 geeft een beeld van de doorstroming vanuit deze schooltypen
naar vervolgonderwijs. De resultaten zijn opmerkelijk. In elk van de betreffende
schooltypen is de doorstroming naar vervolgonderwijs van leerlingen uit de
minderheden hóger dan de doorstroming van autochtone leerlingen. Vooral vanuit
de korte variant van het mbo is het verschil aanzienlijk: van de autochtone mbo-k-
leerlingen kiest ongeveer 30% voor verder onderwijs, van de leerlingen uit
minderheden maakt bijna de helft deze keuze. Dit kan erop duiden dat het mbo-k
voor een aantal leerlingen uit de minderheden een omweg is ter correctie van een
aanvankelijk te lage schoolkeuze.

Het leerlingwezen geniet bij autochtone jongeren een duidelijk grotere populariteit
dan bij leerlingen uit de minderheden. Van de autochtone vbo-afgestudeerden kiest
iets meer dan een kwart voor een dergelijke opleiding, tegen minder dan 15% van
de vbo-verlaters uit de minderheden.
Uit ander onderzoek zijn er aanwijzingen dat het jongeren uit de minderheden vaak
niet lukt een leer-arbeidsplaats te verkrijgen (Brandsma en Schuit-Van der Linden
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1994: 46-47). Een aantal van hen kiest ervoor om dan maar alleen met de
schoolcomponent van de opleiding te beginnen. Van de schoolverlaters is ook de
gewenste opleiding bekend. Het aantal Turkse en Marokkaanse jongeren dat wenst
deel te nemen aan een opleiding in het kader van het leerlingwezen blijkt
beduidend groter dan het aantal dat deze wens ook realiseert.

7.5.4 Opleidingsrichting

Op de arbeidsmarkt is niet alleen het niveau van de kwalificatie van belang maar
ook de richting. De prognoses van het ROA voorzien in de meeste gevallen betere
arbeidskansen voor opgeleiden met een technische richting. De indruk bestaat dat
jongeren uit de minderheden in het onderwijs nogal eens richtingen kiezen die hun
kansen op werk verminderen. Uit de dwarsdoorsnedeanalyses die op dit punt zijn
uitgevoerd blijkt dat jongeren uit de minderheden zich onderscheiden doordat zij
erg vaak geen opleiding in een specifieke richting hebben afgerond. Dat komt
natuurlijk vooral doordat velen van hen het onderwijs voortijdig verlaten. Onder
degenen die wel een opleiding met een specifieke richting hebben afgerond zijn de
verschillen tussen jongeren uit de minderheden en uit de autochtone bevolking
beperkt.
Bij leerlingen die in 1989 zijn begonnen met voortgezet onderwijs komen tussen
herkomstgroeperingen wel enkele verschillen in richtingkeuze naar voren. De
Turkse en Marokkaanse leerlingen die het voortgezet onderwijs waren begonnen in
een schooltype met vbo, kozen relatief vaak voor een economische/administratieve
of verzorgende/dienstverlenende richting. De leerlingen uit de minderheden onder
de mavo-starters kozen in het mbo vaker dan autochtone leerlingen voor een
economische/administratieve richting. De gegevens over schoolverlaters van vbo,
mavo en mbo tonen, als aanvulling hierop, nog een duidelijke voorkeur voor
economische/administratieve opleidingen onder Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse leerlingen.
De voorkeur voor een economische/administratieve richting op een laag opleidings-
niveau kan een negatieve invloed hebben op de arbeidskansen van jongeren uit de
minderheden. De ROA-prognose (zie § 7.4) verwacht namelijk voor werkzoeken-
den met een economische/administratieve opleiding op een laag niveau ongunstige
arbeidsmarktperspectieven.

7.5.5 Diploma's

Over de betekenis van diploma's voor de arbeidsmarkt lopen de meningen uiteen.28

Diplomabezit is echter hoe dan ook een bewijs dat een leerling een bepaald
onderwijstraject met succes heeft doorlopen. Leerlingen uit de minderheden slagen
hier minder goed in dan autochtone leerlingen. Van alle leerlingen die in 1989 in
het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, had begin 1996 80% een
diploma behaald. Bij de leerlingen uit de minderheden was dit 60%-70%. Van de
meisjes uit de minderheden haalt een beduidend groter deel een diploma dan van de
jongens. Vooral bij Marokkaanse leerlingen is het verschil groot; terwijl van de
jongens na zes jaar niet veel meer dan de helft een diploma heeft behaald, is dit bij
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de Marokkaanse meisjes meer dan 70%.
Onder de leerlingen die vóór het zevende jaar na hun start in het voortgezet onder-
wijs het volledig dagonderwijs hebben verlaten, zijn wat betreft het diplomabezit de
verhoudingen tussen de verschillende minderheidsgroeperingen en de autochtone
leerlingen ongunstiger; terwijl bij de autochtone leerlingen ongeveer 80% van de
onderwijsverlaters een diploma heeft gehaald, is dit onder de verschillende minder-
heidsgroeperingen niet meer dan 60%. De Marokkaanse jongens onderscheiden
zich hier met een wel zeer laag aandeel diplomabezitters van krap 40%.
De Turkse en Marokkaanse leerlingen die vóór het zevende jaar na hun start in het
voortgezet onderwijs het volledig dagonderwijs met een diploma hebben verlaten,
hebben gemiddeld iets lagere diploma's gehaald, dan de autochtone leerlingen. Het
grootste deel van het verschil in gerealiseerd opleidingsniveau is echter gelegen in
het behalen van een diploma op zich: een veel te groot deel van de leerlingen uit de
minderheden verlaat binnen zeven jaar het voortgezet onderwijs zonder diploma.

Analyses van verschillen tussen gediplomeerde en ongediplomeerde onderwijs-
verlaters wijzen uit dat de leeftijd bij de start van het voortgezet onderwijs een
zekere rol speelt en dat ook de basisvaardigheden in taal en rekenen van invloed
zijn. Leerlingen die in het begin van het voortgezet onderwijs al wat ouder zijn,
lopen een verhoogd risico het onderwijs zonder een diploma te verlaten. Voorts
leveren de analyses aanwijzingen dat een deel van de leerlingen uit de minderheden
voor een te hoog schooltype kiest en dat dit hun kansen op het behalen van een
diploma verkleint. Hiervoor is echter ook al gewezen op een relatief hoge
doorstroming door leerlingen uit de minderheden naar vervolgonderwijs, vooral
vanuit het mbo-k. Naar aanleiding daarvan is al opgemerkt dat dit kan betekenen
dat het mbo-k voor een aantal jongeren uit de minderheden fungeert als een omweg
ter correctie van een aanvankelijk te lage keuze. De relatief hoge doorstroming naar
vervolgopleidingen kan echter ook het gevolg zijn van een gunstige ontwikkeling
van de leerlingen tijdens de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.
Naast te hoge keuzen zijn er onder leerlingen uit de minderheden vermoedelijk dus
ook te lage keuzen. Beide verschijnselen zijn overigens in overeenstemming met
het in andere studies gevonden fenomeen van een te hoge advisering van zwak
presterende leerlingen uit de minderheden en te lage adviezen voor de betere
presteerders (Bosma en Cremers 1996). Een onjuiste inschatting door onderwijzers
van de mogelijkheden van leerlingen uit de minderheden is een factor die leidt tot
inefficiënte schoolloopbanen.

7.5.6 Kwalitatieve achtergronden

De tot hier weergegeven bevindingen zijn gebaseerd op grootschalige kwantitatieve
onderzoeken. Naast de kwantitatieve analyses is ook gebruikgemaakt van
kwalitatief materiaal (zie ook § 7.1 en 7.2). Dit heeft uitsluitend betrekking op
jongeren die in Nederland zijn opgegroeid en die tot de tweede generatie worden
gerekend. Het kwalitatieve materiaal is in de eerste plaats gebruikt om het inzicht
te verdiepen in de achtergronden van de verschijnselen die in de kwantitatieve
analyse naar voren zijn gekomen.
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De schoolloopbanen van de jongeren die aan het kwalitatieve onderzoek hebben
meegedaan passen zeer wel in het beeld dat uit de kwantitatieve gegevens naar
voren komt. De Turkse en Marokkaanse deelnemers aan het kwalitatieve onderzoek
zijn op een laag niveau het voortgezet onderwijs ingestroomd en velen van hen
hebben het onderwijs zonder een diploma verlaten. Van de Surinaamse jongeren
valt een deel na een relatief hoge start terug naar lagere schooltypen. De meisjes
doen het beter dan de jongens.
In de hiervoor vermelde resultaten van de kwantitatieve analyses zijn al enkele
factoren naar voren gekomen die van belang zijn voor de ongunstiger
schoolloopbanen van leerlingen uit de minderheden: een hogere aanvangsleeftijd,
geringere basisvaardigheden bij de start en een te hoge aanvangskeuze. Vanuit de
kwalitatieve analyse kan hier nog een aantal elementen aan worden toegevoegd.

De onderzochte leerlingen uit de minderheden ondervinden bij hun gang door het
voortgezet onderwijs weinig of geen effectieve steun van hun ouders. Het ontbreekt
de ouders niet aan ambitie, maar daadwerkelijke hulp bij belangrijke keuzen
kunnen zij hun kinderen niet geven. Ook beschikken zij niet over de mogelijkheden
de kinderen te begeleiden en te helpen wanneer deze problemen hebben met de
leerstof.
De meeste leerlingen uit de minderheden die hebben deelgenomen aan het
kwalitatieve onderzoek blijken geen goed beeld te hebben van de mogelijkheden en
beperkingen die keuzen in het onderwijs bieden voor de verdere beroepsloopbaan.
Slechts weinigen onder hen staat een duidelijk en consistent loopbaanplan voor
ogen. Doordat hun ouders weinig of geen kennis hebben van het onderwijssysteem
en van de mogelijkheden van de onderscheiden opleidingen voor de arbeidsmarkt
krijgen zij van thuis uit ook geen ondersteuning in de planning van hun school- en
beroepsloopbaan. Het gevolg is dat deze leerlingen bij keuzen moeten varen op de
adviezen van leerkrachten. Hiervoor is echter gebleken dat deze adviezen niet altijd
even betrouwbaar zijn. Als gevolg van een en ander maken leerlingen uit de
minderheden nogal eens verkeerde keuzen. Die kunnen soms achteraf worden
gecorrigeerd, maar vaak ook niet. Een afgebroken schoolloopbaan is dan in veel
gevallen het uiteindelijke resultaat.

Het ontbreekt de ouders van de leerlingen uit de minderheden die aan het kwalita-
tieve onderzoek hebben deelgenomen niet alleen aan kennis, in verschillende
opzichten tonen zij ook een ambivalente houding en geven zij hun kinderen
'dubbele boodschappen'. De islamitische meisjes worden niet zelden aangezet om te
kiezen voor een meisjesschool, en één diploma wordt voor hen wel voldoende
geacht. Nadruk op het belang van een goede opleiding gaat vaak gepaard met een
sterke oriëntatie op het herkomstland. Dit leidt er opmerkelijk vaak toe dat de
leerlingen voor enige tijd terugkeren naar het herkomstland, daar een of meer jaren
aan het onderwijs deelnemen en er vervolgens, na terugkeer, niet in slagen hun
schoolloopbaan hier met succes af te ronden. De motivering voor de terugkeer is bij
Turkse en Marokkaanse ouders vaak gelegen in een als te permissief ervaren
klimaat in de Nederlandse scholen. Ook wordt tijdelijke terugkeer wel gebruikt als
middel om ontspoorde jongens weer in het gareel te krijgen. Het is een verrassende
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bevinding dat tijdelijke terugkeer ook veel voorkomt bij de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren.
In de kwantitatieve schoolloopbaananalyse is gebleken dat onevenredig veel
jongeren uit alle minderheidsgroeperingen in de eerste drie jaar na hun start in het
voortgezet onderwijs dit onderwijs al weer verlaten. Tijdelijke terugkeer naar het
herkomstland vormt hiervoor wellicht de verklaring. De sterke oriëntatie op het
herkomstland bij delen van de minderhedenbevolking is ook in ander onderzoek
aangetroffen (Lindo 1996).

De kwalitatieve analyse levert ook enkele observaties op die specifiek zijn voor
bepaalde groeperingen. Zo wordt bij de Turkse jongens een sterke oriëntatie op
werk geconstateerd. Deze brengt hen ertoe het onderwijs relatief vroegtijdig te
verlaten om maar zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. De arbeidsoriëntatie is
bij hen verbonden met een traditionele houding, waarin hoge prioriteit wordt
toegekend aan een toekomstige rol als kostwinner die ook daadwerkelijk het gezin
kan onderhouden.
De Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongens in het kwalitatieve onderzoek
vertonen de uit ander onderzoek al bekende oriëntatie op de grootstedelijke
uitgaanscultuur met een voorkeur voor modieuze kleding en andere stijlattributen
(Sansone 1992). Ook een aanzienlijk deel van de Marokkaanse jongens wordt
hierdoor gekenmerkt. Een en ander vormt een sterke drijfveer om snel geld te
verwerven. De vaak illegale activiteiten die hiervoor zijn vereist, staan een
voorspoedige gang door het onderwijs in de weg.

In de kwantitatieve analyse is gebleken dat de schoolloopbanen van Turkse en
Marokkaanse meisjes die in Nederland op school hebben gezeten doorgaans
succesvoller zijn dan die van de jongens. In de kwalitatieve studie is vervolgens
vastgesteld dat voor een deel van deze meisjes het realiseren van een andere
toekomst dan de positie die hun moeders thans in het gezin innemen een belangrijk
motief is. Een succesvolle schoolloopbaan zien zij als een middel om dit te
bereiken. Hier komt bij dat deze meisjes vaak worden gedwongen hun vrije tijd
binnenshuis door te brengen. Een deel daarvan besteden ze aan het maken van
huiswerk, wat hun schoolse vorderingen ten goede komt. Bij de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse meisjes is het vooral hun streven naar economische
zelfstandigheid dat hen ertoe aanzet in het onderwijs ten minste één diploma te
behalen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

7.5.7 Conclusie

Het opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden is gemiddeld genomen
beduidend lager dan dat van autochtone jongeren. Tussen onderscheiden minder-
heidsgroeperingen zijn er echter grote verschillen. Turkse en Marokkaanse jonge-
ren hebben een aanzienlijk slechter opleidingsprofiel dan Surinaamse en Antil-
liaanse/Arubaanse jongeren. Het opleidingsniveau van jongeren uit de minderheden
die in Nederland zijn geboren en opgegroeid, de tweede generatie, is aanzienlijk
beter dan dat van jongeren die later hiernaartoe zijn gekomen. Met name het
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aandeel ongediplomeerden is in de tweede generatie veel lager dan in de eerste. 
In het voortraject naar de arbeidsmarkt onderscheiden leerlingen uit de minder-
heden zich van autochtone leerlingen door een groter aantal ongediplomeerde
onderwijsverlaters en door relatief inefficiënte schoolloopbanen. Het verschil in het
voortijdig verlaten van het onderwijs tussen leerlingen uit de minderheden en
autochtone leerlingen krijgt zijn beslag in de eerste drie leerjaren van het
voortgezet onderwijs. Leerlingen uit de minderheden die het onderwijs niet
voortijdig verlaten, doen het echter niet slechter dan autochtone leerlingen. Een
deel van hen dringt ook door in de hoogste onderwijsvormen, zij het in veel
mindere mate dan autochtone leerlingen. Meisjes uit de minderheden hebben in het
onderwijs meer succes dan jongens.

De oorzaken van het overmatig ongediplomeerd verlaten van het onderwijs en de
inefficiënte onderwijstrajecten van leerlingen uit de minderheden zijn velerlei.
Aanvangsachterstanden, opgedaan in het basisonderwijs, spelen een rol. De
leerlingen die hiermee te maken hebben zijn al wat ouder als zij aan het voortgezet
onderwijs beginnen. Daar kunnen ze het niveau niet aan en haken ze voortijdig af.
Een tweede factor, die direct te maken heeft met de eerste, is het onvermogen van
de meeste ouders uit de minderheden hun kinderen daadwerkelijk te ondersteunen
bij hun gang door het onderwijs. De effecten hiervan worden nog versterkt door een
niet zelden onzorgvuldige advisering door leerkrachten, met name bij de keuze van
een schooltype in het voortgezet onderwijs. Een derde factor is een sterke oriëntatie
op het herkomstland bij delen van de minderhedenbevolking. Deze leidt er zelfs toe
dat een aanzienlijk aantal leerlingen de schoolloopbaan onderbreekt voor een
tijdelijke terugkeer naar het herkomstland.
Naast deze algemene oorzaken van minder gunstige loopbanen in het voortgezet
onderwijs zijn er specifieke factoren die gelden voor afzonderlijke groeperingen. Ze
hebben vooral te maken met houdingsaspecten. Een negatieve bijdrage leveren een
sterke gerichtheid op arbeid en een traditionele geslachtsrolopvatting bij Turkse
jongens en een oriëntatie op de uitgaanscultuur en snel geld maken bij Surinaamse,
Antilliaanse/Arubaanse en Marokkaanse jongens. Een positieve invloed gaat uit
van een serieuzere studiehouding bij meisjes uit de minderheden, gemotiveerd door
de wens tot economische zelfstandigheid of het vermijden van een toekomst van
gebondenheid aan het huishouden.

7.6 De overgang naar werk: kansen op de arbeidsmarkt29

Om kans te maken op werk is het nodig dat men deelneemt aan de arbeidsmarkt.
Als jongeren niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, is dat meestal omdat zij nog
onderwijs volgen. Toch is er ook onder jongeren die het onderwijs hebben verlaten
een substantieel deel dat niet actief deelneemt aan de (legale) arbeidsmarkt. Uit de
dwarsdoorsnedegegevens blijkt dat van de 15-24-jarigen niet-schoolgaande
autochtone jongeren ongeveer 90% deelneemt aan de arbeidsmarkt. Bij Turkse en
Marokkaanse jongeren is dit percentage echter aanzienlijk lager. Van hen
participeert nog geen 60%. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren is het eigenlijk
niet zinvol uit te gaan van één deelnamepercentage. Er zijn bij hen dermate grote
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verschillen tussen mannen en vrouwen dat het gemiddelde percentage van weinig
betekenis is. Een zeer groot deel van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen
begeeft zich niet op de arbeidsmarkt of verlaat deze al weer snel. Van de
15-24-jarigen onder hen nam in 1994 minder dan 40% deel aan de arbeidsmarkt.
Hierbij moet overigens worden bedacht dat een deel van deze vrouwen als
huwelijksmigrant naar Nederland is gekomen. Wat de betekenis is van deze
huwelijksmigratie voor de arbeidsmarktparticipatie van de 15-24-jarige Turkse en
Marokkaanse vrouwen, kon op basis van het beschikbare materiaal echter niet
worden vastgesteld.
Van de Turkse en Marokkaanse jonge mannen neemt 80% deel aan de arbeids-
markt. Hun arbeidsmarktparticipatie verschilt weinig van de participatie van
autochtone jongeren. Hetzelfde geldt voor de deelname aan de arbeidsmarkt door
Surinaamse jonge mannen en vrouwen en Antilliaanse/Arubaanse jonge mannen.
Antilliaanse/Arubaanse jonge vrouwen blijven met een arbeidsmarktparticipatie
van rond de 70% duidelijk achter bij hun mannelijke herkomstgenoten.
Vooral bij jonge vrouwen is er een sterk verband tussen deelname aan de arbeids-
markt en het opleidingsniveau. Hoger opgeleide vrouwen nemen veel meer deel aan
de arbeidsmarkt dan laagopgeleide vrouwen. Bij de mannen is het verband met
opleiding veel minder uitgesproken.

De arbeidsmarktdeelname van de jongeren uit het cohort 1989 die vóór het zevende
jaar na de start in het voortgezet onderwijs het onderwijs hebben verlaten, vertoont
een ander beeld dan de participatie van de dwarsdoorsnede van de 15-24-jarigen.
De verschillen tussen vrouwen en mannen, die in de dwarsdoorsnedegegevens zo
bepalend zijn voor de geringere participatie van Turkse en Marokkaanse jongeren,
doen zich bij de onderwijsverlaters niet voor. Wel is de arbeidsmarktdeelname
onder de onderwijsverlaters in elk van de minderheidsgroeperingen zowel bij de
mannen als de vrouwen beduidend lager dan de participatie van autochtone
onderwijsverlaters. 

Ook bij de onderwijsverlaters uit het cohort 1989 is er een verband tussen deelname
aan de arbeidsmarkt en het gerealiseerde opleidingsniveau. Dit verband is echter
geenszins lineair. De arbeidsmarktdeelname van degenen die zonder diploma het
onderwijs hebben verlaten is met iets meer dan 60% uitgesproken laag, maar onder
de diplomabezitters kennen de vbo'ers de hoogste arbeidsdeelname (85%) en de
bezitters van een havo-diploma de laagste (45%). De arbeidsmarktparticipatie van
de havo-gediplomeerden is zelfs lager dan die van de ongediplomeerden. Bij de
beschouwing hiervan moet wel worden bedacht dat het gaat om jongeren die vóór
het zevende jaar na de start in het voortgezet onderwijs het onderwijs hebben
verlaten. Het overgrote deel van de mavo- en havo-gediplomeerden gaat een
beroepsopleiding volgen. Aangenomen kan worden dat zich onder de non-partici-
panten aan de arbeidsmarkt met een hoger diploma nogal wat jongeren bevinden
die eerst enige tijd de wereld willen verkennen alvorens zich te mengen in de
concurrentiestrijd om de arbeidsplaatsen.
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7.6.1 Kansen op werk

De beschrijving van de arbeidsmarktpositie van personen geschiedt doorgaans aan
de hand van gegevens over werkloosheid en werkloosheidsrisico's. In deze studie is
op de meeste plaatsen gekozen voor een ander gegeven, namelijk het aandeel
werkenden onder de arbeidsmarktdeelnemers. Wellicht ten overvloede zij nog
opgemerkt dat deelnemers aan de arbeidsmarkt de (actuele) beroepsbevolking
vormen. Het aandeel of percentage werkenden komt overeen met de statistische
kans dat een jongere uit een bepaalde groepering werk heeft. Deze kans wordt
aangeduid met het begrip 'arbeidskans' of 'kans op werk'. Werkloosheidsrisico's zijn
binnen de beroepsbevolking het complement van arbeidskansen en het werkloos-
heidspercentage is het complement van het percentage werkenden. 

In paragraaf 7.4 zijn enkele algemene cijfers vermeld over de arbeidsmarktpositie
van jongeren en onderwijsverlaters. Voor beide groeperingen geldt dat hun kansen
op werk kleiner zijn die van de leeftijdscategorieën direct boven hen. Hun positie is
in 1993 en 1994 ernstig verslechterd, maar daarna zijn hun perspectieven weer
verbeterd en een verdere verbetering ligt in het verschiet.
Voor jongeren uit de minderheden zijn de arbeidskansen de laatste jaren aanzien-
lijk ongunstiger geweest dan voor hun autochtone leeftijdgenoten. De dwarsdoor-
snedegegevens laten onder de 15-24-jarige arbeidsmarktdeelnemers uit de vier
grootste minderheidsgroeperingen aandelen werkenden zien die 15 tot 30 procent-
punten lager liggen dan het landelijk cijfer van 90% voor autochtone jongeren.
Tussen de onderscheiden minderheidsgroeperingen zijn er aanzienlijke verschillen.
Turkse en Surinaamse jongeren staan er met deelnamepercentages van tegen de
80% beduidend beter voor dan Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren,
bij wie het aandeel werkenden niet boven de 60% uitkomt.

In sommige herkomstgroeperingen zijn er substantiële verschillen in arbeidsdeel-
name in samenhang met geslacht. Ze gaan echter niet steeds in dezelfde richting.
Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren is de positie van de vrouwen
gunstiger, bij Turkse jongeren hebben de mannen de betere kansen. De kansen op
werk van Surinaamse jonge vrouwen en Turkse jonge mannen zijn met 80%
werkenden nauwelijks kleiner dan die van autochtone jongeren die in dezelfde
delen van het land wonen. Marokkaanse jongeren en Antilliaanse jonge mannen
hebben uitgesproken geringe kansen op werk. Minder dan 60% van de arbeids-
marktparticipanten onder hen heeft werk. Bij de Antillianen/Arubanen maakt het
echter veel uit of men tot de eerste of tweede generatie behoort. Van elk van de
minderheidsgroeperingen die in de analyse van de arbeidskansen van jongeren zijn
onderscheiden is de positie van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren die niet in
Nederland zijn opgegroeid en die dus tot de eerste generatie worden gerekend
veruit het ongunstigst. Minder dan de helft van de arbeidsmarktdeelnemers uit deze
groepering heeft werk.

Het werkloosheidspercentage is het complement van het percentage werkenden en
dus is de werkloosheid onder jongeren uit de minderheden beduidend hoger dan
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onder autochtone jongeren. Het hoogst is de werkloosheid onder Antilliaanse
jongeren van de eerste generatie. Het werklozenaandeel is bij hen meer dan vijf
keer zo groot als onder autochtone jongeren. De laagste werkloosheid noteren de
Surinaamse jonge vrouwen en de Turkse jonge mannen. Hun werkloosheidspercen-
tage is twee keer zo hoog als dat van autochtone jongeren.

De ontwikkeling van de kansen op arbeid van jongeren volgt de ontwikkeling van
de vraag naar arbeid. Dit houdt in dat de arbeidskansen van jongeren in de periode
1990-1992 zijn toegenomen en vervolgens in de periode 1993-1995 weer zijn
verslechterd. De werkgelegenheidsontwikkeling onder Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse jongeren wijkt in gunstige zin af van het algemene patroon. Het aandeel
werkenden beweegt zich bij hen over de hele periode 1987-1995 in een stijgende
lijn. Het is opgelopen van iets meer dan 60% in de periode 1987-1990 tot bijna
75% in de periode 1993-1995. De sterke toename van de vraag naar arbeid in 1995
en 1996 kon in de cijfers over de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden
nog niet worden verwerkt.
De relatief gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van de Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren komt ook tot uitdrukking in een gestage afname
van het aandeel langdurig werklozen onder hen. Bij Turkse en Marokkaanse
jongeren is het aandeel langdurig werklozen in de loop van de tijd daarentegen
toegenomen en wel tot bijna de helft van de werklozen onder hen.

Gerekend in absolute aantallen vertoont de ontwikkeling van de deelname aan
arbeid door jongeren een opvallend patroon. Het aantal autochtone jongeren in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar dat werkt is in de periode 1987-1995 afgenomen van
bijna 950.000 tot minder dan 770.000, in procenten een afname van 19%. In
dezelfde periode is het aantal jongere werkenden uit de minderheden toegenomen
van bijna 27.000 tot ruim 33.000, een toename van 22%.
Ondanks de toename van het aantal jongere werkenden uit de minderheden vormde
hun aantal in 1995 nog slechts iets meer dan de 4% van alle werkenden in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar. Voor een evenredige deelname aan arbeid zou dit
percentage bijna twee keer zo hoog moeten zijn en hadden er dus rond de 30.000
jongeren uit de minderheden meer aan het werk moeten zijn dan in 1995 het geval
was.

7.6.2 Opleiding en de arbeidskansen van jongeren

In deze studie staat het verband tussen de arbeidsmarktpositie en de voorafgaande
opleiding centraal. In zijn algemeenheid kan daarover worden opgemerkt dat de
arbeidskansen van de laagst opgeleiden sinds de crisis van het begin van de jaren
tachtig onder druk staan. In de totale beroepsbevolking is de werkloosheid onder
personen die in het voortgezet onderwijs geen diploma hebben behaald al jaren
ruwweg twee keer zo hoog als onder degenen die wel een diploma hebben behaald.
Ook jongeren zonder diploma hebben geringere kansen op werk. Terwijl van de
ongediplomeerde 15-19-jarige deelnemers aan de arbeidsmarkt in de periode 1993-
1995 nog geen 70% werk had, bedroeg het percentage werkenden onder de
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gediplomeerden bijna 85%. Onder 20-24-jarigen treden, op een duidelijk hoger
niveau van arbeidsdeelname, vergelijkbare verschillen op.
Het niveau van het diploma blijkt van veel minder betekenis voor de arbeidskansen
dan het hebben van een diploma op zich. De kansen van jongeren die ten hoogste
een vbo/mavo-afsluiting hebben zijn niet geringer dan de kansen van bezitters van
hogere diploma's. Op vbo- en mbo-niveau zijn de kansen op werk het grootst voor
opgeleiden in een technische richting en binnen de hele groepering van
15-24-jarigen blijken mbo'ers de sterkste positie te hebben.

In deze studie is opnieuw gebleken dat jongeren uit de minderheden, en dan vooral
de Turken en Marokkanen onder hen, in groteren getale dan autochtone jongeren
het onderwijs zonder een diploma verlaten. Gezien de ongunstige arbeidsmarkt-
positie van de ongediplomeerden zou men verwachten dat de geringere arbeids-
kansen van sommige groeperingen jongeren uit de minderheden voor een belang-
rijk deel zijn toe te schrijven aan het hoge aandeel ongediplomeerden onder hen.
Bij de analyse van de dwarsdoorsnedegevens die voor deze studie zijn gebruikt,
blijkt dit echter slechts in beperkte mate het geval. Niet meer dan een vijfde van het
verschil in arbeidskansen tussen Turkse en Marokkaanse jongeren enerzijds en
autochtone jongeren anderzijds heeft te maken met verschillen in opleidingsniveau.
Hierbij is echter geen rekening gehouden met verschillen in opleidingsrichting en
met niveauverschillen binnen opleidingen. Dat is wel het geval bij de analyse van
de arbeidskansen van onderwijsverlaters die hierna wordt besproken.

7.6.3 Arbeidskansen van onderwijsverlaters

In paragraaf 7.4 zijn werkloosheidspercentages van schoolverlaters uit de EBB
vermeld. In de periode 1993-1995 lagen die gemiddeld rond de 25%. Tegen de
achtergrond hiervan zijn de percentages werkenden onder de onderwijsverlaters uit
het cohort 1989 waarover in deze studie is gerapporteerd hoog. Van alle onderwijs-
verlaters uit dit cohort die in het eerste jaar na het verlaten van het onderwijs
deelnamen aan de arbeidsmarkt had in dat jaar ruim 90% werk. Voor de vrouwe-
lijke Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse onderwijsverlaters uit het cohort 1989
was de kans op werk even groot als voor de autochtone onderwijsverlaatsters. De
kansen van de Turkse en Marokkaanse cohortdeelnemers waren beduidend
geringer, maar toch had ook van hen in het eerste jaar na het verlaten van het
onderwijs bijna 80% werk. De positie van de vrouwen is in elk van de minderheids-
groeperingen gunstiger dan die van de mannen.

Ook bij de onderwijsverlaters houdt de kans op werk verband met het behalen van
een diploma, maar het verschil tussen gediplomeerden en ongediplomeerden is hier
geringer dan bij de hiervoor weergegeven resultaten op basis van de dwarsdoor-
snedegegevens. Het niveau van het behaalde diploma is niet van belang, de richting
wel. Technisch opgeleiden hebben een grotere kans op werk dan onderwijsverlaters
die een opleiding in een andere richting hebben gevolgd. De opleidingskenmerken
verklaren bij elkaar meer dan eenderde van het verschil in arbeidskansen tussen
Turkse en autochtone onderwijsverlaters en een kwart van het verschil tussen
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Marokkaanse en autochtone onderwijsverlaters. Zoals verwacht verklaren de
opleidingskenmerken hier dus een beduidend groter deel van de verschillen in
arbeidskansen dan in de dwarsdoorsnedeanalyse.

7.6.4 Achtergronden, kwalitatief

In de inleiding tot deze samenvatting is al vermeld dat het beeld van de arbeids-
kansen van jongeren uit de minderheden dat uit de kwalitatieve studie naar voren
komt veel negatiever is dan blijkt uit de hiervoor besproken resultaten. Meer dan de
helft van de jongeren uit de minderheden die aan de kwalitatieve studie hebben
meegedaan en die niet meer deelnamen aan onderwijs was werkloos of nam niet
deel aan de arbeidsmarkt. Van de werkenden had vervolgens het overgrote deel
geen reguliere baan. Wel waren er velen die onregelmatig klusten of kleine baantjes
hadden. Het ging daarbij doorgaans om zwart werk of activiteiten in de criminele
sfeer. Daarnaast hadden vooral Surinaamse jongeren vaak uitzendwerk. 

Terwijl bij de analyse van de voorafgaande loopbanen in het onderwijs de resultaten
van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse goed met elkaar sporen en elkaar
aanvullen, is er ten aanzien van de arbeidskansen sprake van duidelijke
discrepanties. In de inleiding van dit hoofdstuk is er al op gewezen dat het kwali-
tatieve onderzoek zich beperkt tot jongeren in Amsterdam en Rotterdam en dat dit
een factor kan zijn in de verklaring van de verschillen tussen de kwantitatieve en de
kwalitatieve analyse. In deze steden is de werkloosheid relatief hoog en is het
vooral voor personen met weinig scholing moeilijk om aan werk te komen. Een
klein deel van de verschillen valt voorts toe te schrijven aan enkele duidelijk
identificeerbare factoren. De selectie van een deel van de Antilliaanse respondenten
van het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden op het arbeidsbureau,
waardoor niet-werkenden een verhoogde trekkingskans hadden. Voorts konden
werkenden bij de benadering van de respondenten moeilijker worden bereikt dan
niet-werkenden, zodat de uitval onder werkenden vrijwel zeker groter is geweest.
In de inleiding is nog een andere, meer hypothetische oorzaak van de verschillen
genoemd: dat een deel van degenen die in de surveyonderzoeken als werkend
worden geregistreerd in feite in hetzelfde zwarte/criminele  circuit actief zijn als30

de jongeren uit de kwalitatieve studie. Daarbij is ook opgemerkt dat dit op basis van
de thans beschikbare gegevens niet valt uit te zoeken. Alleen verder onderzoek kan
hierover uitsluitsel geven.
Van de jongeren uit de minderheden die hebben meegedaan aan het kwalitatieve
onderzoek volgde een groot deel nog onderwijs. De gegevens over degenen die niet
meer deelnamen aan het onderwijs hebben betrekking op 103 personen. Dit is een
te klein aantal voor generaliseerbare uitspraken over alle jongeren uit de minder-
heden, laat staan voor specificaties naar afzonderlijke herkomstgroeperingen. De
kwalitatieve analyse van de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden is dan
ook in de eerste plaats gebruikt om licht te werpen op de achtergronden van de
relatief hoge non-participatie en werkloosheid onder bepaalde delen van de
jongerenbevolking uit minderheden zoals die uit de kwantitatieve gegevens naar
voren zijn gekomen. 
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Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat het ongediplomeerd verlaten van het
onderwijs de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden nadelig beïnvloedt.
Dit resultaat wordt in de kwalitatieve analyse bevestigd. Een afgebroken school-
loopbaan blijkt ook in de kwalitatieve analyse een ernstige hindernis voor het ver-
krijgen van een reguliere baan. Daarnaast of in samenhang daarmee spelen ook
andere factoren een rol. In de eerste plaats blijkt een aanzienlijk deel van de Turkse
jonge mannen die aan het kwalitatieve onderzoek hebben deelgenomen zich te
oriënteren op het eigen circuit van winkels, horecagelegenheden en naaiateliers. Ze
werken daar meestal zwart. Voor de jongens uit de andere minderheidsgroeperin-
gen zijn hiervoor veel minder mogelijkheden, omdat de eigen bedrijvigheid in deze
groeperingen veel minder sterk is ontwikkeld. Zij zoeken hun inkomsten meer in de
criminele sfeer. Voor de jonge vrouwen in het kwalitatieve onderzoek is het
zwarte/criminele circuit geen alternatief. Voorzover zij erin slagen werk te
verkrijgen, zijn het overwegend uitzendbanen die per definitie een tijdelijk karakter
hebben.
Het verwerven van inkomsten uit illegale en criminele activiteiten is een thema dat
in de kwalitatieve analyse nogal sterk op de voorgrond treedt. Over de relatie tussen
werkloosheid en criminaliteit bestaan de nodige theorieën. Werkloosheid wordt
daarbij meestal gezien als oorzaak van criminaliteit. Criminaliteit zou voor
werklozen een alternatieve weg naar succes vormen indien de legale weg niet goed
begaanbaar is of te veel offers vergt.
De kwalitatieve analyse suggereert dat de causale richting van het verband tussen
werkloosheid en criminaliteit wellicht omgekeerd verloopt.  Het blijkt immers dat31

een deel van de jongens uit de minderheidsgroeperingen al vóór het verlaten van
het onderwijs, en dus al vóórdat een entree op de arbeidsmarkt in zicht komt,
betrokken raakt bij zwarte/criminele activiteiten. Deze staan vervolgens het
verwerven van regulier werk in de weg en ook de noodzaak daartoe ontbreekt dan.
In de kwalitatieve analyse lijkt de doorslaggevende factor voor dergelijke
'alternatieve carrières' te worden gevormd door een combinatie van het ontbreken
van sociale controle en een overmaat aan gelegenheid. De levendige, grotendeels
illegale, maar veelal gedoogde handel in drugs, is het meest sprekende voorbeeld
van een dergelijke voor jongeren uit de minderheden gemakkelijk toegankelijke
gelegenheid.

Weinig jongeren uit de minderheden die aan de kwalitatieve studie hebben
meegedaan, is het gelukt regulier werk te verwerven. Toch lijkt er met hun
arbeidsoriëntatie weinig mis. Bij de meesten is de motivatie tot betaalde arbeid
sterk, zij het vanuit uiteenlopende achterliggende beweegredenen. In verband met
het vroegtijdig beëindigen van de schoolloopbaan is al een keer de wens van de
Turkse jongens genoemd om een gezin te stichten, waarbij de vrouw niet werkt. Dit
is voor deze jongens een dominant motief in hun arbeidsoriëntatie. De vrouwelijke
Turkse en ook Marokkaanse deelnemers aan de kwalitatieve studie denken hier
overigens anders over. De meesten van hen willen blijven werken, ook als ze
getrouwd zijn en als er kinderen zijn. Voor de Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse meisjes weegt het motief om zelfstandig in het eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien zwaar. De Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en ook
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Marokkaanse jongens willen vooral graag geld verdienen om hun trendy leefstijl te
kunnen bekostigen. Als dat niet legaal kan, dan moet het naar de mening van een
aantal van hen maar illegaal. Bij de Marokkaanse jongens lijkt deze instelling
overigens te veranderen wanneer zij trouwplannen krijgen. 
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De kwalitatieve studie werpt ook enig licht op de betekenis van de Arbeidsvoor-
ziening voor deze jongeren. De jongeren uit de minderheden die te maken hadden
gehad met het arbeidsbureau waren daarover negatief gestemd. Zij verwachtten van
het arbeidsbureau dat dit hun een baan zou aanbieden. Dat ze daar zelf ook nog het
een en ander voor moesten doen, maakte geen deel uit van hun verwachtings-
patroon.
Aangenomen kan worden dat de medewerkers van het arbeidsbureau zich door de
houding van deze jongeren uit de minderheden bevestigd zien in hun oordeel over
hen. Ze zullen geneigd zijn hen als passief te beschouwen en hun inspanningen
voor hen op een laag pitje te zetten. Het geheel kan zo het karakter van een
self-fulfilling prophecy krijgen. Bij de autochtone jongeren wordt de passief getinte
houding in de kwalitatieve analyse niet of nauwelijks aangetroffen. Zij weten hoe
het arbeidsbureau werkt en wat hun te wachten staat als ze zich inschrijven. In de
volgende paragraaf van dit hoofdstuk zal overigens blijken dat deze gang van zaken
zich niet bij alle jongeren uit de minderheden in dezelfde mate voordoet. Voor een
beperkt deel van hen blijkt het arbeidsbureau wel een weg naar werk, meer nog dan
voor autochtone jongeren.

7.6.5 Discriminatie

Een factor die noch in de kwantitatieve, noch in de kwalitatieve analyse aan de orde
is gekomen, is een mogelijk discriminerend gedrag van arbeidsorganisaties bij het
aantrekken van jeugdig personeel. De aard van de gegevens die in beide analyses
zijn gebruikt maakt het niet mogelijk om op basis daarvan uitspraken te doen over
de betekenis van discriminatie voor de arbeidskansen van jongeren uit de
minderheden. In hoofdstuk 6 (§ 6.7) is er in verband met het beleid van de
rijksoverheid ter stimulering van positieve actie in bedrijven iets over gezegd.
Dat discriminatie voorkomt, ook van jongeren uit de minderheden, daarover hoeft
weinig twijfel te bestaan. Juist op het niveau waarop zij werk verkrijgen is
discriminatie recentelijk nog weer eens duidelijk aangetoond (Bovenkerk et al.
1994). Bovendien is bekend dat arbeidsorganisaties, indien zij het voor het kiezen
hebben, een duidelijke voorkeur tonen voor autochtone werknemers (Van Beek
1994). Voorts is vastgesteld dat personeelsfunctionarissen de productieve
vaardigheden van werknemers uit de minderheden ongunstiger beoordelen dan die
van autochtone werknemers (Veenman 1995). Daarbij is overigens ook gebleken
dat deze zogeheten arbeidsprestatiebeelden over werknemers uit de minderheden in
de loop van de tijd zijn verbeterd.
Wat de precieze, kwantitatieve betekenis van dit alles is voor de arbeidkansen van
jongeren uit de minderheden valt niet te zeggen. In deze studie is gebleken dat
aanzienlijke aantallen jongeren uit de minderheden er in de afgelopen jaren in zijn
geslaagd werk te vinden en dat het aantal jongere werkenden uit de minderheden
aanzienlijk is toegenomen. Daaruit kan worden afgeleid dat discriminatie en
negatieve houdingen ten opzichte van jongeren uit de minderheden in ieder geval
geen absolute blokkade vormen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt. Voorts kan
uit de resultaten van de kwalitatieve analyses die hiervoor zijn besproken worden
afgeleid dat een deel van de jongeren uit de minderheden door hun houding en
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gedrag in feite zichzelf diskwalificeert voor de reguliere arbeidsmarkt. Hoe groot
dit deel is kon op basis van de gegevens die voor deze studie beschikbaar waren
echter niet worden vastgesteld.

7.6.6 Conclusie

Ondanks een aantrekkende werkgelegenheid is het voor jongeren nog steeds niet
gemakkelijk om aan passend regulier werk te komen. Voor de meeste jongeren en
schoolverlaters uit de minderheden geldt dit in versterkte mate. Daar komt bij dat
slechts een gering deel van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen aan de
arbeidsmarkt deelneemt. Toch is het beeld voor jongeren uit de minderheden niet
over hele linie negatief. De arbeidskansen van Turkse jonge mannen en van
Surinaamse jonge vrouwen zijn maar weinig slechter dan die van autochtone
jongeren. Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren neemt de langdurige
werkloosheid gestaag af. De perspectieven van Marokkaanse jongeren zijn echter
niet gunstig en de kansen van Antilliaanse/Arubaanse jongeren die niet in
Nederland zijn opgegroeid zijn uitgesproken slecht. Voor evenredigheid van
arbeidskansen zouden, gerekend naar de situatie begin 1996, uit de jongerenbevol-
king van de vier grootste minderheidsgroeperingen ongeveer 30.000 personen méér
aan het werk moeten zijn dan er op dat moment feitelijk werk hadden. 
De oorzaken voor de ongunstige arbeidsmarktpositie van jongeren uit de minder-
heden liggen voor een deel in het veelvuldig ongediplomeerd verlaten van het
onderwijs. Er zijn echter ook andere factoren: een traditionele oriëntatie op het
huishouden die Turkse en Marokkaanse meisjes afhoudt van deelname aan de
arbeidsmarkt; een verstoorde verhouding tot de arbeidsbureaus; vroegtijdige
contacten met 'eigen', zwarte en vaak illegale circuits; en last but not least speelt
ook discriminatie op de arbeidsmarkt een zekere rol.
Voor de jongens uit de minderheden moet, bij het ontbreken van effectieve sociale
controle in de gezinssituatie, de aanwezigheid van een omvangrijke, gemakkelijk
toegankelijke, zwarte/criminele sector worden beschouwd als een belangrijke
barrière om zich met volledige inzet toe te leggen op het verkrijgen van regulier
werk. De verleiding om ter bevrediging van hun veelal kostbare verlangens de
snelle en gemakkelijke weg te kiezen die deze circuits bieden, blijkt voor velen van
hen te groot.

7.7 De beginnende beroepsloopbaan  32

Het begin van de beroepsloopbaan van veel jongeren wordt gekenmerkt door
instabiliteit in de vorm van deeltijdarbeid, uitzendwerk en tijdelijke banen.  Dit is33

niet alleen het gevolg van de sterke concurrentie op een voor jongeren al tijden lang
ruime arbeidsmarkt. Voor werkgevers bieden de flexibele contracten de
mogelijkheid de jongeren zonder verdere verplichtingen enige tijd uit te proberen.
Als gevolg van de heersende concurrentieverhoudingen op de arbeidsmarkt moeten
jongeren bovendien vaak genoegen nemen met laag gekwalificeerd werk dat lang
niet altijd precies past bij hun opleidingsniveau.
De gegevens die in deze studie zijn gepresenteerd over de arbeidssituatie van
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jongeren bevestigen dit negatieve beeld slechts ten dele. Wel blijkt dat voor
sommige groeperingen uit de minderheden het begin van de beroepsloopbaan
ongunstiger karakteristieken heeft dan voor autochtone jongeren.

7.7.1 Vindkanalen 

Manieren om aan werk te komen kunnen een formeel of een meer informeel
karakter hebben. Solliciteren naar aanleiding van een advertentie is een formele
weg, via vrienden of familie aan werk komen is een voorbeeld van een informele
manier. Autochtone, Turkse en Marokkaanse jongeren die werk hebben, zijn daar
ongeveer even vaak op een informele als op een formele manier aan gekomen. Voor
elk van deze groeperingen geldt dat het sociale netwerk van familie en vrienden de
meest effectieve afzonderlijke hulpbron vormt voor het verkrijgen van werk. De
kwalitatieve gegevens suggereren overigens dat het sociale netwerk Turkse en
Marokkaanse jongeren in de veel gevallen alleen de weg wijst naar werk binnen het
eigen circuit.
Bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren overheersen de formele
methoden. Dat komt vooral doordat zij veelvuldig gebruik maken van het
uitzendbureau. Dit is voor hen het meest gebruikte middel om aan werk te komen.
Autochtone jongeren onderscheiden zich doordat zij er veelvuldiger in slagen werk
te verkrijgen door te solliciteren naar aanleiding van een advertentie. Dit middel
speelt voor jongeren uit de minderheden en meer in het bijzonder voor Turkse en
Marokkaanse jongeren een veel geringere rol. Voor deze laatsten en ook wel voor
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren heeft het arbeidsbureau een zekere 
betekenis als middel om arbeid te verkrijgen. Opmerkelijk gering is het aantal
jongeren dat via school of stage een baan heeft gevonden.

7.7.2 Dienstverband

De aard van het dienstverband is te beschouwen als een indicator voor de mate van
(in)stabiliteit van de arbeidssituatie. Flexibele dienstverbanden en tijdelijke banen
hebben de laatste jaren een hoge vlucht genomen. In 1996 bestond ongeveer de
helft van de werkgelegenheidstoename uit werk op basis van flexibele contracten.34

Onder jongere werkenden is het aandeel flexibele contracten sinds 1987
verdrievoudigd. Meer dan een vijfde van de 15-24-jarigen werkt inmiddels op
flexibele basis.
Jongeren uit de minderheden werken beduidend vaker op een flexibel contract dan
autochtone jongeren. Volgens EBB-gegevens heeft een kleine 30% van de jongere
werkenden uit de minderheden een flexibel contract. De SPVA komt voor
verschillende minderheidsgroeperingen tot uiteenlopende cijfers over tijdelijk werk.
Surinamers en Antillianen/Arubanen hebben de hoogste percentages, oplopend tot
boven de 50% voor Antilliaanse/Arubaanse mannen. Het aandeel tijdelijk werkende
Marokkaanse jongeren komt vrijwel overeen met dat van de autochtone jongeren.
In de kwalitatieve studie hebben vrijwel alle jongeren uit de minderheden tijdelijk
werk.
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7.7.3 Sector en richting

Minderheden worden op de arbeidsmarkt nog veelal geïdentificeerd met industriële
fabrieksarbeid op een laag beroepsniveau. Het mag inmiddels als bekend worden
verondersteld dat dit beeld niet of nauwelijks meer van toepassing is op de huidige
werkenden uit de minderheden. Veel van dit soort werk is na de crisis van tachtig
verdwenen of 'verrijkt' met functieaspecten van een hoger niveau. Werk op een laag
beroepsniveau is nu vooral te vinden in de dienstensector. Dit is voor jongeren
verreweg de belangrijkste arbeidssector. Ongeveer twee derde van de jongeren
werkt in de dienstensector. Binnen de dienstensector is de overheid een grote
werkgever die werk biedt aan meer dan 20% van de jongeren.
De verdeling van autochtone en Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren
over de sectoren beantwoordt aan het zojuist geschetste algemene beeld, die van
Turkse en Marokkaanse jongeren wijkt hiervan af. Van hen is een aanzienlijk
groter deel werkzaam in de industrie en een kleiner deel bij de overheid. In de loop
van de tijd zit er echter duidelijk beweging in de verdeling van Turkse en
Marokkaanse jongeren over de sectoren. Het aandeel dat werkt in de industrie
neemt af en het aantal werkenden in overheidsdienst neemt toe. Dit laatste is
mogelijk een gevolg van werkgelegenheidsmaatregelen van de overheid.

De verdeling van jongeren naar beroepsrichting is betrekkelijk gelijkmatig.
Ongeveer een kwart heeft werk in een verzorgende/dienstverlenende richting. De
overigen zijn in ongeveer gelijke aandelen werkzaam in een technische of
economische/administratieve richting. Ook wat de beroepsrichting betreft wijken de
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren nauwelijks af van de autochtone
jongeren. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn daarentegen veel vaker werkzaam
in een technische richting. Dit geldt voor meer dan helft van hen. Bij de bespreking
van het voortraject naar de arbeidsmarkt is gebleken dat Turkse en Marokkaanse
jongeren een zekere voorkeur hebben voor opleidingen in de economische/
administratieve richting. Het is dus denkbaar dat hun verdeling over beroeps-
richtingen in de toekomst in die richting opschuift. Daarvoor is het wel nodig dat
zij ook inderdaad dergelijke banen krijgen. Hiervoor is overigens gebleken dat de
kansen hierop als gevolg van een teruglopende vraag naar economische/
administratief opgeleiden op een laag niveau niet groot zijn.

7.7.4 Niveau

In de lagere regionen van de arbeidsmarkt worden twee beroepsniveaus
onderscheiden. Het laagste niveau wordt 'elementair' genoemd; het niveau
daarboven wordt aangeduid als 'lager'. Van de totale beroepsbevolking heeft
ongeveer 7% werk op elementair niveau, 25% werkt op lager niveau. Het aandeel
personen dat werkt op elementair niveau is al jaren gelijk. Het aandeel werkenden
op lager niveau neemt gestaag af: in 1985 bedroeg het nog 34%.
Bij autochtone jongeren is het aandeel werkenden op elementair niveau met iets
minder dan 10% hoger dan in de totale werkende bevolking. Het aandeel
werkenden op lager niveau is bijna het dubbele: tegen de 50%. Iets meer dan 40%
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van de jongeren heeft werk op middelbaar of hoger niveau.
De verdeling over beroepsniveaus van jongeren uit de minderheden is ongunstiger
dan die van autochtone jongeren. Van de jongeren uit de minderheden werkt een
groter deel op elementair niveau en een kleiner deel op middelbaar of hoger niveau.
Het grootst zijn de verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse en de autochtone
jongeren. Het aandeel werkenden op elementair niveau is onder Turkse en
Marokkaanse jongeren ongeveer tweeënhalf keer zo groot als onder autochtone
jongeren. Een kwart van de Turkse en Marokkaanse jongeren werkt op elementair
niveau. De verschillen tussen de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren
en de autochtone jongeren zijn veel geringer.

7.7.5 Aansluiting

In onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt neemt de vraag naar
de aansluiting tussen beide een prominente plaats in. In deze studie is nagegaan in
hoeverre de inhoudelijke richting en het niveau van het gevonden werk overeen-
komen met de richting en het niveau van het gevolgde onderwijs. Daarbij is
overigens uitgegaan van betrekkelijk globale indelingen. Op dit globale niveau
blijkt de aansluiting naar richting heel behoorlijk. Van de opgeleiden in een
technische of economische/administratieve richting heeft rond 80% een baan in de
overeenkomstige beroepsrichting. Dit geldt voor jongere werkenden uit de
minderheden in vrijwel dezelfde mate als voor autochtone jongeren. In de
verzorgende/dienstverlenende beroepen is de aansluiting iets minder. Van de
jongeren die in deze richting zijn opgeleid heeft ongeveer 70% een beroep in de
overeenkomstige richting. Turkse en Marokkaanse jongeren vertonen op dit punt
echter een duidelijk afwijkend profiel. Van degenen onder hen die in de
verzorgende/dienstverlenende richting zijn opgeleid heeft minder dan de helft ook
werk in deze richting.
Ook wat betreft de aansluiting naar niveau is er sprake van een zekere regelmaat,
maar het beeld is hier toch aanzienlijk diverser dan bij de aansluiting naar richting.
Dat komt onder andere doordat het opleidingsniveau is bepaald aan de hand van
het behaalde diploma. Wel gevolgde, maar niet afgemaakte opleidingen blijven
daarmee buiten beschouwing, waardoor het opleidingsniveau een zekere onnauw-
keurigheid krijgt. Globaal genomen hebben hoger opgeleide jongeren werk op
hoger niveau dan lager opgeleiden, maar op elk opleidingsniveau zijn alle drie de
beroepsniveaus die worden onderscheiden - elementair, lager en middelbaar en
hoger - terug te vinden. Tussen degenen die na het basisonderwijs geen enkel
diploma hebben behaald en de bezitters van een vbo/mavo-diploma zijn de
verschillen in de verdeling over beroepsniveaus gering. Rond de 20% werkt op
elementair niveau. Van de bezitters van een vbo/mavo-diploma werkt ook zo'n 20%
op middelbaar niveau. Het aantal werkenden op middelbaar en hoger niveau is
uiteraard veel groter onder de bezitters van een mbo/havo/vwo-diploma, maar het
komt toch niet boven de 60%.
In elk van de onderscheiden opleidingsniveaus is het aandeel werkenden op
elementair niveau onder Turkse en Marokkaanse jongeren hoger dan onder
jongeren uit de overige herkomstgroeperingen. Toch kan bij hen de aansluiting niet
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dramatisch slechter worden genoemd dan bij autochtone of Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Zo is het aandeel Turkse en Marokkaanse
jongeren met een opleiding op mbo/havo/vwo-niveau dat ook werk heeft op dit
niveau nauwelijks kleiner dan in de andere groeperingen.

7.7.6 Conclusie

De positie van de jongeren uit de minderheden die werk hebben gevonden, is in
verschillende opzichten ongunstiger dan de positie van autochtone jongeren. Dit
geldt voor de Turkse en Marokkaanse jongeren in sterkere mate dan voor jongeren
met een Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond. Het medium van de
advertentie, dat voor andere jongeren een belangrijk middel is om aan werk te
komen, speelt voor Turkse en Marokkaanse jongeren nauwelijks een rol. Meer nog
dan autochtone jongeren zijn zij aangewezen op flexibele contracten en tijdelijk
werk. Dit geldt overigens ook voor Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse
jongeren.
Voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het werk zijn er weinig verschillen
tussen Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren enerzijds en autochtone
jongeren anderzijds. Turkse en Marokkaanse jongeren vertonen wat dit betreft nog
meer het traditionele minderhedenprofiel en werken meer in de industrie en in
technische beroepen. Gezien de veranderingen die zich in de industriële sector
hebben voorgedaan hoeft dit afwijkende profiel echter niet zonder meer negatief te
worden beoordeeld.
De aansluiting tussen onderwijs en werk naar niveau en richting wijkt voor
jongeren uit de minderheden nauwelijks af van de aansluiting bij autochtone
jongeren. De aansluiting naar richting is voor alle groeperingen heel behoorlijk.
Wat het niveau betreft is het beeld diverser zonder echt ongunstige karakteristieken
te vertonen.

7.8 Beleid in het traject van onderwijs naar werk35

In het voorgaande is gebleken dat het traject van onderwijs naar werk niet voor alle
jongeren even succesvol verloopt. Jongeren uit de minderheden lopen op tal van
momenten en voor tal van aspecten grotere risico's de aansluiting te missen dan
autochtone jongeren. De belangrijkste risicofactoren waarmee jongeren uit de
minderheden achtereenvolgens te maken hebben zijn de volgende.
- Tekortschietende basisvaardigheden bij aanvang van het voortgezet onderwijs

in alle schooltypen onder het niveau havo/vwo.
- Een te hoge of te lage advisering bij de keuze van een schooltype in het

voorgezet onderwijs. Bij een te hoge keuze leidt dit vaak tot zwakke prestaties
en uitval. Bij een te lage keuze moeten vaak inefficiënte onderwijswegen
worden afgelegd.

- Hoge, maar vaak irreële verwachtingen van de ouders over de mogelijkheden
van hun kinderen.

- Ineffectieve directe ondersteuning in de schoolloopbaan door de ouders.
- Een sterke oriëntatie van de ouders op het herkomstland, die niet zelden
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resulteert in onderbreking van de schoolloopbaan voor tijdelijke terugkeer.
- Te geringe sociale controle in het thuismilieu, met name van de jongens. In

combinatie met een overmaat aan gelegenheid tot normovertredend gedrag
leidt dit tot spijbelen en deelname aan activiteiten van marginale en criminele
groepen.

- Verlaten van het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald, met als
gevolg geringere kansen op het verkrijgen van regulier en passend werk.

- Non-participatie aan de arbeidsmarkt door Turkse en Marokkaanse meisjes en
jonge vrouwen als gevolg van traditionele rolopvattingen in hun directe sociale
omgeving. 

- Een verkeerd beeld van de werking van het arbeidsbureau.
- Een gerichtheid op een modieuze leefstijl en uitgaanscultuur die te duur is om

te financieren met inkomsten uit een normale baan. Vaak loopt dit uit op
betrokkenheid bij zwarte of criminele, grotendeels etnisch gesegmenteerde
circuits met geringe kansen op regulier werk.

- Vooroordelen bij arbeidsorganisaties over de productieve capaciteiten van
personen uit onderscheiden etnische herkomstgroeperingen en discriminatie
van werkzoekenden uit de minderheden bij het aantrekken van personeel.

Een aantal van deze risicofactoren onttrekt zich goeddeels aan beïnvloeding door
overheidsbeleid. Dit geldt in het bijzonder voor de oriëntatie op het herkomstland
en de traditionele opvattingen over de rol van meisjes in sommige minderheids-
groeperingen. Andere factoren lenen zich in principe wel voor beïnvloeding. Er
zijn tal van onderdelen van het overheidsbeleid die tot doel hebben de invloed van
risicofactoren bij de overgang van onderwijs naar werk voor jongeren uit de
minderheden te beperken. Sommige beleidsonderdelen zijn hier expliciet op
gericht. Dit geldt voor het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB), thans gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOA), het beleid tegen spijbelen en voortijdig
schoolverlaten, criminaliteitspreventie, jeugdhulpverlening en het beleid ter
bestrijding van jeugdwerkloosheid in de vorm van het activerend arbeidsmarkt-
beleid voor jeugdigen (AAJ) en de jeugdwerkgarantie (JWG). Daarnaast zijn er
beleidsonderdelen van een meer algemene strekking, die niettemin relevant zijn
voor de overgang van school naar werk. Hiertoe behoren wat het onderwijs betreft
onder meer de invoering van naar niveau onderscheiden leerwegen in het
vbo/mavo, de introductie van de basisvorming, de ontwikkeling van één landelijke
kwalificatiestructuur voor het hele secundair beroepsonderwijs en de herstructure-
ring van dit onderwijs in Regionale opleidingencentra (ROC-vorming). Voorts
bevat het arbeidsmarktbeleid maatregelen om de arbeidskansen van personen uit de
minderheden in het algemeen te bevorderen.
 
Uit deze opsomming blijkt al dat het gaat om een uitgebreid beleidsveld, dat
raakvlakken heeft met tal van beleidsterreinen. Het beleid op deze terreinen is
bovendien voortdurend in beweging. Het zal duidelijk zijn dat een uitvoerige
behandeling van alle relevante beleidselementen de beperkingen van deze studie te
buiten gaat. De bespreking is beperkt gehouden tot het aangeven van de belangrijk-
ste omwikkelingen in hoofdlijnen. Ze worden in deze paragraaf zo beknopt moge-
lijk samengevat. Wanneer daar aanleiding toe is, worden evaluatieve kantteke-
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ningen gemaakt.
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7.8.1 Onderwijs

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Het GOA is de opvolger van het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). Het GOA legt
de verantwoordelijkheid voor de concrete inhoudelijke uitwerking van het
onderwijsachterstandsbeleid bij de gemeenten. Het zwaartepunt van dit beleid ligt
bij het verbeteren van de prestaties in de kernvakken van het basisonderwijs van
leerlingen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen en dus ook van
leerlingen uit de minderheidsgroeperingen waar het in deze studie om gaat. Net als
in het OVB krijgen in het GOA scholen extra formatie naar rato van het aantal
leerlingen uit de doelgroepen, maar nu dient de gemeente erop toe te zien dat de
middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn
bestemd. Bovendien krijgen de gemeenten middelen uit de vroegere onderwijs-
voorrangsgebieden voor aanvullende en flankerende activiteiten in en rond het
onderwijs. Het OVB en ook het GOA zijn in eerdere minderhedenrapportages van
het SCP uitvoerig besproken. Het is niet zinvol die bespreking hier nog eens over te
doen. Volstaan wordt met het memoreren van de conclusie uit de rapportage van
1996 dat een effectieve preventie van de achterstand in basisvaardigheden die de
leerlingen uit de minderheden bij aanvang van het voortgezet onderwijs hebben,
zoals ook in deze rapportage is gebleken, ook in het GOA mogelijk is (Tesser et al.
1996: 213-214). Dan dient men inhoudelijk echter wel de juiste prioriteiten te
stellen. Voor leerlingen uit de minderheden zou op het niveau van het basisonder-
wijs een effectief achterstandsprogramma ten minste de volgende onderdelen
moeten bevatten:
- goed uitgewerkte, direct toepasbare voorschoolse programma's om de dan al

aanwezige achterstand in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden te
verminderen;

- extra onderwijs in het Nederlands, met een accent op woordenschattraining,
voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de thuistaal is;

- sterk gestructureerd onderwijs in de basisschool volgens de principes van
effectieve instructie, met mogelijkheden tot aanvullende instructie, oefening en
begeleiding voor leerlingen die tekorten vertonen bij de verwerking van
leerstofonderdelen;

- een programma 'kennis van de wereld' in het basisonderwijs, voor alle kinderen
van laagopgeleide ouders en voor leerlingen uit de minderheden in het
bijzonder. In samenhang met hun geringe woordenschat ontbreekt het veel
leerlingen uit de minderheden aan kennis van de wereld om hen heen. Juist
deze kennis van de wereld blijkt essentieel voor vorderingen in begrijpend
lezen. Vaardigheden in begrijpend lezen zijn vervolgens weer onmisbaar om
zich om het even welke leerstof eigen te maken.

Met alle respect voor de specifieke omstandigheden waar onderscheiden gemeenten
mee te maken hebben, zou dit toch een minimumprogramma voor alle gemeenten
moeten te zijn.
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Beleid ter vermindering van spijbelen en voortijdig schoolverlaten in het
voortgezet onderwijs

Voortijdig schoolverlaten en spijbelen vormen al lang het voorwerp van tal van
initiatieven en projecten, veelal georganiseerd vanuit de jeugdhulpverlening. Ze
richten zich op uiteenlopende segmenten van de dimensie preventief-curatief: van
het helpen van scholen bij de opzet van een goede aanwezigheidsregistratie, via
huiswerkbegeleiding en terugplaatsprojecten, tot het aanbieden van volledig
buitenschoolse, praktijkgerichte scholings- en werkervaringstrajecten en
resocialisatieprogramma's voor criminele jongeren. Het is gebleken dat het
rendement van deze projecten sterk verschilt (Eimers 1995; Veenman et al. 1995).
Naast succesvolle projecten zijn er ook veel initiatieven waarvan het rendement
twijfelachtig is. 

Begin jaren negentig is door de overheid vastgesteld dat de veelheid van betrokken
instellingen en de diversiteit in aanpak resulteerden in ineffectiviteit en
inefficiëntie. Tegelijkertijd is geconstateerd dat een aantal basisfuncties, zoals de
registratie van voortijdig schoolverlaters en de doorplaatsing van door scholen
verwijderde leerlingen, niet adequaat werd vervuld. 
Het beleid van het ministerie van OC&W, verwoord in de nota Een goed voorbe-
reide start (TK 1992/1993), zette in op regionale samenwerking en coördinatie van
initiatieven en op centrale registratie van voortijdige schoolverlaters, leerplichtige
zowel als niet-leerplichtige. De verantwoordelijkheid van scholen voor het binnen-
houden van leerlingen werd benadrukt en de tot dan toe veelal buitenschools
opgezette opvangprojecten zouden op den duur in de school geïntegreerd dienen te
worden.
Om de coördinatie- en registratiefunctie handen en voeten te geven, werden
Regionale meld- en coördinatiefuncties (RMC's) ingesteld. Deze fungeren sinds
1994 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ze zijn gekoppeld aan de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de leerplicht. De RMC's
vormen geen nieuwe, afzonderlijke organisaties, maar hebben het karakter van
netwerken van bestaande organisaties. Het doel hiervan is de activiteiten van
betrokkenen zodanig op elkaar af te stemmen dat een sluitende aanpak van
voortijdig schoolverlaten wordt gerealiseerd. 

De RMC's functioneren pas sinds kort en hebben te kampen met aanlooppro-
blemen. Registratie van niet-leerplichtigen komt moeizaam van de grond en de
samenwerking tussen instellingen wil niet overal vlotten. Tussen de regio's zijn
grote verschillen. De vrees bestaat dat de RMC's vooral zullen bestaan uit 'papieren'
netwerken, terwijl het opzetten van concrete preventieve en curatieve activiteiten in
het gedrang komt. Het ministerie van OC&W verwijst in een reactie naar de
herstructureringsmaatregelen in het vbo/mavo en het beroepsonderwijs die hiervoor
soelaas moeten bieden (TK 1995/1996: 5). Deze maatregelen komen verderop in
deze paragraaf aan de orde.
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Het geheel overziende moet worden opgemerkt dat er een zekere innerlijke tegen-
strijdigheid kleeft aan het binnen de school halen van de verantwoordelijkheid en
aanpak van voortijdig schoolverlaters. Scholen zullen altijd de behoefte houden aan
de ultieme mogelijkheid om leerlingen met wie de relatie grondig is verstoord van
school te verwijderen. Leerlingen zal het anderzijds moeite kosten zich te laten
helpen door dezelfde personen die zij door het voortijdig verlaten van de school
doorgaans maar wat graag de rug toekeren. Het lijkt dan ook niet raadzaam de
buitenschoolse voorzieningen die in het verleden zijn opgebouwd volledig in de
school te incorporeren.
Een tweede element dat aanleiding geeft tot commentaar is het begrip 'startkwalifi-
catie'. In de discussie over het voortijdig schoolverlaten speelt dit begrip een
belangrijke rol. De startkwalificatie behelst een beroepsopleiding op het niveau van
een aankomend vakman/-vrouw. In termen van de huidige opleidingsniveaus komt
dit overeen met een afgeronde opleiding in het primair leerlingwezen dan wel het
mbo-k. Dit niveau wordt het minimum geacht dat alle leerlingen aan het einde van
hun schoolloopbaan gerealiseerd moeten hebben. Een kleine 40% van alle
leerlingen haalt dit niveau niet (Hövels en Bock 1991)  en het idee leeft dat door36

het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten dit percentage substantieel kan
worden verminderd. De startkwalificatie wordt daarmee tot richt- en ijkpunt voor
beleid tegen voortijdig schoolverlaten. Het is de vraag of dit een in alle opzichten
gelukkige ontwikkeling kan worden genoemd. Voor nogal wat leerlingen is de
startkwalificatie een niveau dat niet binnen hun bereik ligt. Zij zouden geholpen
zijn met een benadering die beter aansluit bij hun sterk op het verrichten van
betaalde arbeid gerichte motivatie, een benadering die rekening houdt met hun
beperkte vaardigheden die vooral in de praktische sfeer liggen. Hoewel dit in de
verschillende nota's die over deze problematiek zijn verschenen ook wel wordt
erkend, blijft niettemin de startkwalificatie voor iedereen als ideaal gehandhaafd.
De kwestie komt in de slotbeschouwing van dit hoofdstuk nog een keer terug.

Onderwijsbeleid van meer algemene strekking

De vormen van onderwijsbeleid die in het voorgaande zijn behandeld, zijn gericht
op specifieke risicofactoren in het voortraject naar de arbeidsmarkt. Ze zijn voor
jongeren uit de minderheden van speciaal belang, omdat juist zij te maken hebben
met suboptimale prestaties bij hun start in het voortgezet onderwijs en in het
verlengde daarvan met voortijdige uitval. Daarnaast zijn er in het onderwijsbeleid
echter tal van ontwikkelingen gaande van een meer algemene strekking die op een
meer indirecte manier de gang van jongeren uit de minderheden door het onderwijs
kunnen beïnvloeden; in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Voor de overgang
van school naar werk van jongeren uit de minderheden zijn vooral de introductie
van leerwegen in vbo/mavo, de basisvorming en de herstructurering van het
secundair beroepsonderwijs relevant.
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Leerwegen in vbo/mavo

Bij de aanpassing van het vbo/mavo worden in deze schooltypen drie leerwegen
onderscheiden: een theoretische leerweg, een beroepsgerichte leerweg en een
mengvorm. Naast deze drie leerwegen, die expliciet voorbereiden op aansluitend
secundair beroepsonderwijs, dient er het zogeheten praktijkonderwijs te komen. Dit
is onder meer bedoeld voor jongeren voor wie een vbo/mavo-diploma te hoog
gegrepen is. Het gaat daarbij in de eerste plaats om leerlingen die het zonder een
specifieke orthodidactische aanpak niet redden. Het praktijkonderwijs moet het
huidige voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het individueel voorbereidend
beroepsonderwijs (ivbo) gaan vervangen. Het praktijkonderwijs geeft, anders dan
de drie leerwegen, geen toegang tot verder beroepsonderwijs, maar moet leiden tot
directe plaatsing op de arbeidsmarkt. Het vso krijgt hiernaast nog de taak toebe-
deeld te fungeren als zogeheten leerwegondersteunend onderwijs. Dit moet
leerlingen die problemen hebben met het reguliere programma ondersteuning
bieden met behulp van methodieken en werkwijzen die in het speciaal onderwijs
zijn ontwikkeld. De doorverwijzing naar leerwegondersteunend en praktijkonder-
wijs wordt gebonden aan een zware procedure met regionale doorverwijzingscom-
missies ter bewaking van de toegang tot deze relatief kostbare voorzieningen.

Bij een vluchtige beschouwing van het leerwegenvoorstel lijken het leerwegonder-
steunend onderwijs en het praktijkonderwijs een alternatief te bieden voor een deel
van de huidige uitvallers uit de minderheden. De verdere accentuering van de
theoretische kant van de opleiding die kenmerkend is voor de nieuwe leerwegen,
ook de beroepsgerichte, zal echter de problemen die deze leerlingen met het
onderwijs hebben er niet minder op maken. Voorts is het nog maar de vraag of deze
leerlingen voldoen aan de criteria die zullen gaan gelden voor de toelating tot
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Naar het zich laat aanzien, gaat het
daarbij veeleer om leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden en niet zozeer om
problemen in de motivationele sfeer. Gevreesd moet dan ook worden dat het
leerwegenstelsel weinig soelaas zal bieden voor de problematiek van de oneven-
redig hoge uitval van leerlingen uit de minderheden. Het is zelfs niet ondenkbaar
dat de problematiek er nog door wordt versterkt.

Basisvorming

Het onderscheid in leerwegen gaat in vanaf het derde leerjaar van het vbo/mavo. De
leerlingen hebben dan echter al twee jaar te maken gehad met een andere vorm van
onderwijsvernieuwing: de basisvorming. De basisvorming wordt gekenmerkt door
algemene vorming vanuit een theoretische invalshoek. In de didactiek ervan moet
weliswaar het accent komen te liggen op de toepassing van kennis, maar dat is dan
wel toepassing van theoretische principes. Voor de vele leerlingen uit de
minderheden die al met een achterstand in algemene basisvaardigheden het vbo
binnenkomen, zal de continuering en verdere uitbouw van het algemeen vormende
onderwijs vrijwel zeker een verdere aanslag op hun leermotivatie betekenen. De
twee jaar die gelden als minimum voor het realiseren van de kerndoelen van de
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basisvorming zullen voor hen niet voldoende zijn. Het gevaar bestaat dat deze
leerlingen ook in de beroepsgerichte leerweg of in het praktijkonderwijs nog steeds
moeten werken aan de kerndoelen van de basisvorming.
Juist voor die leerlingen uit de minderheden die nu in een vroegtijdig stadium het
onderwijs verlaten lijkt het concept van de basisvorming met zijn veelheid aan
algemeen vormende en theoretisch georiënteerde vakken haaks te staan op hun
leermotivatie. Ze zijn bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs vaak al wat
ouder, hebben veelal moeite met algemeen vormende vakken en worden vrijwel
uitsluitend aangesproken door onderwijs in praktische vaardigheden.

Of de basisvorming voor de leerlingen om wie het hier gaat werkelijk zo negatief
zal uitpakken als in het voorgaande is geschetst, valt op dit moment moeilijk te
zeggen. De inspectie van het onderwijs beperkt zich tot dusverre tot het signaleren
van invoeringsproblemen. Over effecten op de leermotivatie van leerlingen zijn
geen harde gegevens beschikbaar. De geluiden uit de praktijk die hierover af en toe
tot de openbaarheid doordringen, stemmen niet optimistisch. Het ziet ernaar uit dat
voor de beroepsgerichte vbo-leerlingen in ieder geval de kerndoelen voor de twee
vreemde talen in hun pakket in de praktijk nauwelijks zijn te realiseren. Er is
sprake van wederzijdse frustratie bij leerlingen én leerkrachten met contraproduc-
tieve effecten voor beiden.

Herstructurering van het secundair beroepsonderwijs

Het secundair beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie hebben de afgelopen
twintig jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft geleid tot een
veelheid van opleidingen en instellingen die, zowel voor de leerlingen als voor de
arbeidsorganisaties waar de afgestudeerden aan de slag moeten, in toenemende
mate onoverzichtelijk zijn geworden en onvoldoende op elkaar aansluiten. Om hier
ordening in te brengen is in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
(BVE) een vernieuwingsproces langs twee lijnen op gang gezet. De eerste lijn
betreft de instellingen. Deze zijn samengebracht in Regionale opleidingencentra
(ROC's). De ROC's bieden in principe het hele scala van opleidingen aan dat tot de
sector behoort: vormingswerk, basiseducatie, voortgezet volwassenenonderwijs,
leerlingwezen en mbo. De ROC-vorming heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,
maar heeft inmiddels zijn beslag gekregen.
De tweede vernieuwingslijn is inhoudelijk en betreft de introductie van een lande-
lijke kwalificatiestructuur. Deze is vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonder-
wijs (OC&W 1996). De kwalificatiestructuur onderscheidt vier typen opleidingen
die kwalificeren voor verschillende niveaus van beroepsuitoefening: de assistenten-
opleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkader- en
specialistenopleiding. De basisberoepsopleiding representeert in de kwalificatie-
structuur de startkwalificatie. De assistentenopleiding ligt een niveau lager dan de
startkwalificatie.

Voor de verschillende opleidingen in de nieuwe kwalificatiestructuur is de studie-
duur vastgelegd. Daarbij is ruimte gelaten voor verschillen tussen opleidingen. Zo
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geldt voor de assistentenopleiding een studieduur van een half jaar tot een jaar en
voor de vakopleiding een bandbreedte van twee tot vier jaar. Alle opleidingen
kennen een praktijkcomponent waarvan de omvang varieert van minimaal 20% tot
die van de huidige leerlingstelselopleidingen (80%). Aan de hand van de omvang
van de praktijkcomponent worden een beroepsopleidende en een
beroepsbegeleidende leerweg onderscheiden. De verschillende opleidingsniveaus
sluiten op elkaar aan. Dit houdt in dat een afsluiting van een lagere opleiding
toegang geeft tot een hogere opleiding. Het is de bedoeling dat het onderwijs
modulair wordt opgezet, zodat ook deelkwalificaties kunnen worden behaald.
Het vormingswerk voor jeugdigen krijgt in de nieuwe opzet een totaal andere
functie, namelijk die van ondersteunend onderwijs voor leerlingen die moeite
hebben met de verwerking van de leerstof of die om andere redenen te maken
hebben met stagnatie in hun gang door het beroepsonderwijs. Deze functie is
vergelijkbaar met die van het voortgezet speciaal onderwijs in het vbo. Van de
ROC's wordt verwacht dat zij voor leerlingen uit de minderheden specifieke
ondersteuningsmaatregelen treffen voor het realiseren van een adequaat
opleidingstraject.

Voor de in deze studie gesignaleerde problemen en risicofactoren voor jongeren uit
de minderheden in de overgang van onderwijs naar werk bevat de vernieuwing van
de BVE-sector een aantal veelbelovende elementen. In de eerste plaats geldt dit
voor de instelling van de assistentenopleiding. Natuurlijk moet worden afgewacht
hoe de markt hierop reageert, maar het assistentenniveau biedt jongeren in ieder
geval de ruimte om ook onder het niveau van de startkwalificatie een erkende
onderwijsafsluiting te realiseren en dat is winst ten opzichte van de huidige situatie.
Een tweede positief element is de nieuwe functie van het vormingswerk als onder-
steunend onderwijs voor leerlingen bij wie de opleiding stagneert. Op voorwaarde
dat dit niet resulteert in een al te drastische afbouw van de verworvenheden van het
vormingswerk, kan van dit element van de vernieuwing een bijdrage worden
verwacht aan het terugdringen van het voortijdig verlaten van de beroepsopleiding.
Een derde element dat van betekenis kan zijn voor jongeren uit de minderheden is
de integratie van de leerlingstelselopleidingen in de ROC-structuur. In deze studie
is gebleken dat het leerlingstelsel voor te weinig jongeren uit de minderheden in
aanmerking komt als traject naar de arbeidsmarkt. De integratie van deze
opleidingen in het ROC-stelsel kan op dit punt wellicht verbetering brengen.

7.8.2 Criminaliteit: preventieve, repressieve en curatieve aanpak

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat uitval van jongeren uit de minder-
heden zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt nogal eens te maken heeft met
deelname aan illegale of criminele activiteiten. Daarbij is geconstateerd dat het pri-
maire sociale netwerk doorgaans onvoldoende sociale controle biedt. Ook in andere
opzichten lijken er, vooral voor jongens, betrekkelijk weinig barrières voor deel-
name aan zwarte/criminele circuits. Ze zijn voor jongens uit de minderheden over
het algemeen goed toegankelijk omdat ze een duidelijk etnisch stempel dragen.
De problematiek van de criminaliteit onder jongeren uit de minderheden is tamelijk
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laat onderkend. Jeugdcriminaliteit in het algemeen staat echter al langer op de
justitiële agenda. Het ministerie van Justitie heeft hiertoe een programma
Jeugdcriminaliteit ontwikkeld. In dit programma wordt het accent gelegd op
preventie. Aanvankelijk werd vooral ingezet op situationele preventie. Naar
aanleiding van het rapport van de commissie-Van Montfrans Met de neus op de
feiten wordt thans prioriteit gegeven aan interventie bij potentiële delictplegers
(Commissie jeugdcriminaliteit 1994). In de sfeer van de secundaire en tertiaire
preventie zijn binnen gemeenten tal van projecten opgezet voor jongeren die gevaar
lopen in de criminaliteit verzeild te raken of bij wie dat al is gebeurd. Door
bemiddeling en begeleiding wordt getracht de jongeren weer in een regulier traject
te trekken. Een deel van de projecten is specifiek gericht op jongeren uit de
minderheden. 

In welke mate het justitiële preventiebeleid tegen jeugdcriminaliteit effectief is, valt
niet te zeggen. Elementaire gegevens over de uitvoering en de resultaten ervan
ontbreken. Bij het opzetten van preventieprojecten wordt doorgaans wel de eis
gesteld dat ze worden geëvalueerd, maar het onderzoek is veelal beschrijvend van
aard en geeft geen uitsluitsel over de effectiviteit van de projecten. Voor een
onlangs uitgevoerde overzichtsstudie naar preventieprojecten voor jongeren uit de
minderheden zijn alleen projecten geselecteerd die succesvol of veelbelovend
worden geacht (Van 't Hoff en Hilhorst 1996). Dit type onderzoek heeft tot doel
succesfactoren op het spoor te komen, maar is hiervoor in feite ongeschikt.  Het37

levert een aantal weinigzeggende variaties op van de vrijwel tautologische stelling
dat succesvolle projecten succesvol zijn omdat ze kwaliteit hebben.
Met dit alles wil niet gezegd zijn dat preventie van criminaliteit bij jongeren uit de
minderheden niet zinvol of niet haalbaar moet worden geacht. Aangezien sluitende
theorieën over de oorzaken van de verhoogde criminaliteit onder jongeren uit de
minderheden niet beschikbaar zijn, is op voorhand echter nauwelijks aan te geven
wat wel en wat niet zal werken. Daarom alleen al valt er iets te zeggen voor een
projectmatige aanpak. Het is daarbij wel zaak de invulling van zo'n projectenbeleid
bij voortduring kritisch te volgen. Daarvoor is meer nodig dan af en toe een
onderzoek naar succesvolle voorbeeldprojecten.
Onlangs is gepleit voor primaire preventie in een vroeg stadium, liefst in de
voorschoolse periode (Junger-Tas 1996). De aanpakken die worden bepleit
vertonen veel overeenkomst met de projecten waarmee in het kader van het
onderwijsvoorrangsbeleid wordt getracht voorschoolse achterstanden bij leerlingen
uit de minderheden tegen te gaan. Het ligt dan ook erg voor de hand dat er op dit
punt afstemming plaatsvindt tussen Justitie, VWS en OC&W. 

Preventie alleen is niet voldoende en daarom zijn er ook in de repressieve en
curatieve sfeer initiatieven gestart. In de repressieve sfeer ligt het accent op snelle
toepassing van straffen en op vormen van resocialisatie en kwalificatie gedurende
de straftijd. In verschillende projecten krijgen jongeren die daartoe voldoende zijn
gemotiveerd tijdens de straftijd de kans een beroepsopleiding te volgen. Voorts
kunnen zij door het verrichten van arbeid in de gevangenis arbeidsritme en een
zekere werkervaring opdoen. Om een eenduidige inpassing na de straftijd te
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bevorderen, is een landelijke jeugdreclassering ingesteld.
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7.8.3 Arbeidsmarkt 

Ondersteuning van de entree van jongeren op de arbeidsmarkt

Als gevolg van de al jaren aanhoudende jeugdwerkloosheid lopen jongeren een
aanzienlijk risico na het verlaten van het onderwijs niet aan de slag te komen en
langdurig werkloos te worden. In deze studie is gebleken dat dit risico voor
jongeren uit de minderheden groter is dan voor autochtone jongeren. Om de kansen
op langdurige werkloosheid onder jongeren te verminderen is de Jeugdwerk-
garantiewet (JWG) ingevoerd. De JWG plaatst jongeren die langer dan een half
jaar als werkloos staan ingeschreven gedurende een half jaar in een gesubsidieerde
baan. De JWG maakt deel uit van het activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren
(AAJ) van de Arbeidsvoorziening. Het AAJ is in 1992 van start gegaan.

Het AAJ kent drie fasen. In de eerste fase dienen de jongeren door de arbeids-
bureaus zo snel mogelijk aan een reguliere baan of opleidingsplaats te worden
geholpen. Lukt dit binnen een half jaar niet, dan dient de jongere te worden
overgedragen aan de JWG-organisatie. Dit is de tweede fase van het AAJ. De JWG-
organisaties zijn gemeentelijke instellingen. Ze plaatsen jongeren in gesubsidieerde
arbeidsplaatsen. Aanvankelijk waren dit alleen plaatsen bij overheidsinstellingen.
Toen duidelijk werd dat dit onvoldoende geschikte plaatsen opleverde, is de moge-
lijkheid geopend om ook in de marktsector JWG-plaatsen te creëren.
De JWG-organisatie zorgt voor de banen en plaatst de jongeren die daarvoor in
aanmerking komen. Een deel van de jongeren die aan de JWG-organisatie worden
overgedragen, beschikt niet over de vereiste eigenschappen om het werk in de
garantiebanen naar behoren uit te voeren. Het gaat in de eerste plaats om een te
geringe beheersing van de Nederlandse taal en tekortschietende sociale vaardig-
heden. Om hier soelaas voor te bieden is de zogeheten voorbereidingsovereenkomst
geïntroduceerd. In het kader van een voorbereidingsovereenkomst krijgen jongeren
die niet zonder meer in een garantiebaan zijn te plaatsen een gerichte training om
vaardigheidstekorten die prohibitief zijn voor plaatsing te verminderen. In de derde
fase krijgen uitstromers uit de JWG die er niet op eigen kracht in slagen werk of
een opleidingsplaats te verkrijgen weer extra ondersteuning van het arbeidsbureau.

Het functioneren van het AAJ en de JWG wordt landelijk met behulp van een
monitor gevolgd (Verkaik et al. 1996). Bovendien vindt geregeld evaluatieonder-
zoek plaats bij de JWG-organisaties, de deelnemende jongeren en de betrokken
arbeidsorganisaties (Olieman et al. 1996). Als gevolg hiervan bestaat er een goed
beeld van de deelname en de effecten van dit beleid.
De JWG is voor jongeren uit de minderheden van bijzonder belang. Van de ruim
4.000 nieuwe voorbereidingsovereenkomsten die in 1995 werden afgesloten, namen
jongeren uit de vier grootste minderheidsgroepering 20% voor hun rekening. Hun
aandeel in de instroom van bijna 14.000 jongeren naar garantiebanen bedroeg in
datzelfde jaar 18%. In 1995 is ongeveer de helft van de JWG-ers uitgestroomd naar
regulier werk. Bij de jongeren uit de minderheden was de uitstroom naar regulier
werk met 35% echter aanzienlijk lager.
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De JWG-monitor en de evaluatieonderzoeken brengen ook knelpunten aan het
licht. Daardoor kan bijstelling tijdig plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de
zogeheten 'leegloop': het verschijnsel dat jongeren wel een contract met een JWG-
organisatie hebben maar (nog) niet op een garantiebaan zijn geplaatst. De leegloop
was in de eerste jaren aanzienlijk. Mede door de tijdige signalering van dit
probleem is er gewerkt aan oplossingen en dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke
vermindering van de leegloop. Die is onder meer gerealiseerd door de introductie
van de voorbereidingsovereenkomst en door de JWG open te stellen voor de markt-
sector. Door deze laatste maatregel werd de inhoudelijke bandbreedte van beschik-
bare garantiebanen aanzienlijk verruimd. Het werd daardoor mogelijk meer
jongeren te plaatsen en de wachttijd en de leegloop te verminderen.

De oordelen van de jongeren over het AAJ als geheel zijn niet onverdeeld gunstig
(Olieman et al. 1996). Over de hulp die ze in de eerste AAJ-fase van het arbeids-
bureau krijgen is alleen een redelijk percentage (38%) van de jongeren die in die
fase werk hebben gekregen tevreden. De jongeren die dit niet is gelukt en die dus
instromen in de JWG zijn hier veel negatiever over. Twee derde van hen vindt de
hulp onvoldoende tot zwaar onvoldoende. Nog negatiever zijn zij over de steun van
het arbeidsbureau in de derde fase: 83% zegt dat de hulp (zwaar) onvoldoende is
geweest of volledig heeft ontbroken. Wat deze bevindingen precies zeggen over het
functioneren van de arbeidsbureaus in het kader van het AAJ is niet geheel
duidelijk. De betrokken jongeren zijn er niet tevreden over, maar in paragraaf 7.6 is
opgemerkt dat er hierbij mogelijk sprake is van een zichzelf versterkend proces van
wederzijdse beeldvorming met vertekening van de realiteit als gevolg.

De JWG-evaluatie presenteert ook schattingen van de effectiviteit van AAJ en
JWG. Voor een beperkte groep van zo'n 10% van de onderwijsverlaters die zich na
het verlaten van de school hebben laten inschrijven bij een arbeidsbureau heeft het
AAJ de doorslag gegeven bij het verkrijgen van een baan. Van de JWG'ers uit de
minderheden zou ruwweg een kwart zonder de JWG geen baan hebben gekregen.
Dit geldt zowel voor uitstromers uit de voorbereidingsovereenkomst als voor
degenen die uit een garantiebaan uitstromen. Bij dit alles moet worden bedacht dat
een niet te verwaarlozen deel van de onderwijsverlaters zich niet bij een arbeids-
bureau laat inschrijven. Deze jongeren blijven buiten het bereik van het AAJ en de
JWG.

Uit de gepresenteerde cijfers over de effectiviteit valt te concluderen dat een
'sluitende' aanpak van de jeugdwerkloosheid geen sinecure is. Dat de effectiviteit
van de arbeidsbureaus voor werkzoekenden met geringe arbeidskansen niet erg
hoog moet worden aangeslagen, was uit andere bronnen al bekend (SCP 1992: 111;
De Koning et al. 1995). Ook het oordeel van de gebruikers, de jongeren die via het
AAJ aan een baan moeten worden geholpen, is uitgesproken negatief. De
effectiviteitscijfers voor de JWG-organisaties zien er gunstiger uit. De organisaties
lijken een substantiële bijdrage te leveren aan de vergroting van de arbeidskansen
van jongeren en onderwijsverlaters uit de minderheden. 
In de nabije toekomst wordt de JWG ondergebracht in het algemenere kader van de
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Wet inpassing werklozen (WIW). Naar het zich nu laat aanzien kan dit ertoe leiden
dat de rol van de JWG-organisaties in het AAJ wordt versterkt. Als dit lukt, dan
zou het een positieve uitwerking kunnen hebben op het bereik en de effectiviteit
van het arbeidsmarktbeleid voor jongeren uit de minderheden.

Stimulering arbeidsdeelname minderheden

Veel belemmerende factoren voor de arbeidskansen van jongeren uit de minder-
heden hebben te maken met het voortraject in het onderwijs. Ten minste één factor
ligt echter op een geheel ander vlak. Bedoeld worden de barrières jegens het in
dienst nemen van personeel uit de minderheden die er bestaan bij de vraagkant van
de arbeidsmarkt (zie § 7.6). In voorgaande minderhedenrapportages is dit
onderdeel uitvoerig aan de orde geweest. Sinds het einde van de jaren tachtig voert
de overheid beleid om arbeidsorganisaties ertoe te bewegen de samenstelling van
het personeel naar etnische herkomst in overeenstemming te brengen met de
samenstelling van de lokale of regionale beroepsbevolking. Dit heeft geresulteerd in
een, inmiddels verlengd, akkoord tussen de sociale partners dat voor werkgevers-
organisaties een inspanningsverplichting in deze richting bevat. Het heeft, ondanks
krachtig verzet van het bedrijfsleven, ook geresulteerd in de invoering van de Wet
bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA). De wet verplicht
bedrijven tot registratie van en rapportage over de etnische samenstelling van het
personeel. Bovendien worden bedrijven verplicht plannen op te stellen en maat-
regelen te nemen die er daadwerkelijk toe moeten leiden dat meer personen uit de
minderheden in het bedrijf worden opgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de wet niet effectief functioneert (Berkhout et al. 1996).
Meer dan de helft van de werkgevers heeft weliswaar een registratie naar etnische
herkomst ingevoerd, maar niet meer dan een kwart voldoet aan de rapportagever-
plichting. Een nog een beduidend kleiner deel van de bedrijven heeft concrete
plannen gemaakt en maatregelen genomen. Om werking van de wet te verbeteren is
onlangs een voorstel tot wijziging aanhangig gemaakt (TK 1996/1997). In het
voorstel krijgt de wet een nieuwe naam: Stimulering arbeidsdeelname minderheden
(Samen). Zonder verandering van de strekking van de wet wordt door wijziging
van een groot aantal uitvoeringsbepalingen tegemoetgekomen aan bewaren tegen
de wet zowel bij werkgevers als bij werknemers. Een andere wijziging betreft het
sterker betrekken van de Arbeidsvoorziening bij de uitvoering van de wet. De
jaarlijkse rapportage over de personeelssamenstelling van bedrijven wordt
geïntegreerd met een rapportage over streefcijfers en genomen maatregelen en de
rapportage dient te worden gedeponeerd bij het Regionaal bestuur van de
arbeidsvoorziening (RBA).

Het kabinetsbesluit de WBEAA te continueren is ogenschijnlijk een positieve
bijdrage van de rijksoverheid aan de noodzakelijke vergroting van de arbeidskansen
van de minderheden, ook van de groeperingen waar het in deze studie om gaat: de
jongeren en de onderwijsverlaters. Dat de wet door de wijzigingen beter zal
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functioneren kan echter moeilijk worden verwacht. Daarvoor zijn de weerstanden
van arbeidsorganisaties tegen het principe van positieve actie veel te groot. Het
sterker betrekken van de RBA's bij de uitvoering van de wet draagt ook al niet bij
aan een groter vertrouwen in de effectiviteit ervan. De RBA's worden immers door
werkgevers en werknemers zelf bestuurd. In de eerste plaats is nodig dat de wet
stringenter wordt gehandhaafd. De wet biedt hiertoe de mogelijkheden en het is
zaak hier ook gebruik van te maken.  

7.9 Slotbeschouwing

Een toenemend aantal jongeren uit de minderheden slaagt erin om na een succesvol
doorlopen voortraject in het onderwijs een plaats in het arbeidsbestel te vinden.
Tegelijkertijd ontwikkelt de arbeidsmarkt zich gunstig voor schoolverlaters en
jongeren. De vraag naar arbeid trekt verder aan en het zijn vooral de jongeren die
hier voordeel van hebben. Toch is het algehele beeld van de overgang van school
naar werk voor jongeren uit de minderheden niet zonder meer positief. Een te groot
aantal van hen verlaat het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald en
slaagt er niet in een reguliere baan te krijgen of vast te houden. Velen komen al
tijdens hun onderwijsloopbaan terecht in grotendeels etnische, zwarte of criminele
circuits, vanwaaruit terugkeer naar een meer geregeld bestaan niet eenvoudig is. Op
uitval en criminaliteit hebben jongeren uit de minderheden beslist niet het
alleenrecht, maar het komt bij hen wel in onevenredige mate voor.38

De ontwikkeling van de arbeidskansen van jongeren hangt in hoge mate af van de
fluctuaties in de vraag naar arbeid. Deze trekt recent sterk aan en het is mogelijk
dat de overgang van school naar werk voor jongeren in de toekomst gemakkelijker
verloopt. Dit neemt niet weg dat de huidige generatie jongeren uit de minderheden
kwetsbaar is voor factoren die het risico van uitval en marginalisering vergroten. In
de voorgaande paragraaf is een aantal van deze factoren genoemd: te geringe basis-
vaardigheden bij de start van het voortgezet onderwijs, onzorgvuldige schoolkeuze
aan het einde van het basisonderwijs, ineffectieve ondersteuning door de ouders, te
sterke oriëntatie op het herkomstland leidend tot onderbreking van de schoolloop-
baan ten faveure van tijdelijke terugkeer, beperkte sociale controle in het thuis-
milieu, een overmaat van gelegenheid tot deviantie, ongediplomeerd verlaten van
het voortgezet onderwijs, non-participatie van meisjes als gevolg van traditionele
rolopvattingen, aanhangen van een leefstijl die de materiële mogelijkheden van de
jongeren te boven gaat, ineffectiviteit van de arbeidsvoorziening, en discriminatie
op de arbeidsmarkt. De lijst is weinig bemoedigend en in de vorige paragraaf is al
opgemerkt dat een deel van de genoemde factoren niet of nauwelijks vatbaar is voor
externe beïnvloeding. Dit betekent echter niet dat er helemaal niets aan te doen valt
of aan gedaan wordt. In deze rapportage is een selectie van relevante vormen van
overheidsbeleid besproken. Er is daarbij commentaar gegeven op afzonderlijke
beleidsonderdelen. In deze slotbeschouwing worden enkele opmerkingen gemaakt
over de onderlinge samenhang van de verschillende beleidsonderdelen en over
kwesties van strategische aard. 
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7.9.1 Onderwijs

Het onderwijsbeleid bevat verschillende onderdelen die de negatieve effecten van de
hiervoor genoemde risicofactoren voor de overgang van school naar werk voor
jongeren uit de minderheden zouden kunnen verminderen. Juist op het terrein van
het onderwijs moet echter op meer dan één punt gebrek aan samenhang worden
vastgesteld. Enerzijds wordt in het beroepsonderwijs een stelsel tot ontwikkeling
gebracht dat recht doet aan de verscheidenheid tussen leerlingen. Het biedt
jongeren de mogelijkheid een bij hun interesses en capaciteiten passende
kwalificatie te verwerven waarmee zij op de arbeidsmarkt uit de voeten kunnen.
Tegelijkertijd echter worden de jongeren in het voortraject daarnaartoe gedwongen
in het keurslijf van een basisvorming met vijftien vakken. Voor de praktisch
ingestelde leerlingen, onder wie velen uit de minderheden, betekent de
basisvorming een confrontatie met leergebieden waarmee zij weinig affiniteit en
veel moeite hebben. Gevreesd moet worden dat de introductie van leerwegen in het
vbo/mavo voor veel van deze jongeren op een te laat tijdstip in hun schoolloopbaan
komt. Met het oog op hun toekomstkansen zou het goed zijn de onderlinge
samenhang tussen basisvorming en de leerwegen in vbo/mavo nog eens in
overweging te nemen.

De stroefheid van de aansluiting tussen basisvorming en voorbereidend beroeps-
onderwijs valt wellicht terug te voeren op een meer algemene factor die de
beleidsvorming met name op het terrein van het onderwijs niet zelden parten
speelt. Bedoeld wordt de neiging om de lat te hoog te leggen: dat álle leerlingen
álle vakken van de basisvorming moeten doorlopen, dat een startkwalificatie het
minimum is voor álle onderwijsverlaters, dat het systeem om het voortijdig
schoolverlaten terug te dringen ábsoluut sluitend moet zijn. Deze idealen sieren de
ambitieuze beleidmaker, maar wanneer ze zich te ver van de realiteit bewegen
kunnen ze zichzelf ook gaan tegenwerken. Een te ver doorgevoerde basisvorming
kan een deel van de jongeren zodanig de leerlust benemen dat zij zelfs voor een
meer praktisch gerichte beroepsvorming niet meer warmlopen.
Het primair stellen van de startkwalificatie voor alle leerlingen heeft de ontwerpers
van de landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs er gelukkig niet
van weerhouden om onder het niveau van de startkwalificatie een assistentenniveau
te creëren. Handhaving van de startkwalificatie als norm voor allen plaatst echter
de leerlingen die het bij dit assistentenniveau laten in een onnodig negatief
daglicht. Het streven naar sluitende systemen oogt fraai, maar ze brengen niet
zelden een fixatie op registratie en controle met zich mee die ten koste kan gaan
van directe uitvoeringsactiviteiten.

Een vergelijkbaar bezwaar geldt voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Op
dit veld bewegen zich vele spelers. Ze zijn bezig met sterk uiteenlopende projecten
en met activiteiten van uiteenlopende aard en kwaliteit. In een dergelijke situatie is
de verleiding groot om aan te dringen op een 'structurele' en 'integrale' aanpak die
meer eenheid in het geheel brengt. Daar valt veel voor te zeggen, maar het volledig
integreren van de veelsoortige, grotendeels buitenschoolse initiatieven op dit terrein
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binnen het onderwijs zelf moet toch een brug te ver worden geacht. Voorzover
spijbelen en voortijdig schoolverlaten symptomen zijn van een verwijdering tussen
leerlingen en scholen, vraagt dit juist om een zekere afstand in de opvang. Een
afzonderlijke buitenschoolse component blijft hier gewenst. Wil die effectief zijn,
dan is het wel nodig dat er een duidelijke eenheid en coördinatie in de aanpak
komt. Voorts verdient het aanbeveling om ook in dit veld uit te gaan van een goed
doordacht, inhoudelijk en op landelijk niveau geformuleerd plan van aanpak.
Bij dit alles is het goed te beseffen dat het een belang is van zowel scholen als
leerlingen dat zij op enig moment, wanneer alle andere middelen hebben gefaald,
van elkaar af kunnen. Daarom is het wellicht niet goed de verantwoordelijkheid
voor spijbelen en voortijdig schoolverlaten geheel bij de school te leggen.

De geconstateerde strijdigheden zijn mogelijk te voorkomen indien in de beleids-
ontwerpen van meet af aan meer rekening wordt gehouden met de weerbarstige
realiteit van sterk uiteenlopende capaciteiten en interesses bij leerlingen en van
evenzeer uiteenlopende kwalificatiebehoeften in arbeidsorganisaties. Geaccepteerd
moet worden dat veel jongeren noch de belangstelling, noch de vaardigheden
hebben om zich een of twee vreemde talen op een acceptabel niveau eigen te
maken. Dat maakt deze jongeren niet minder, maar het bespaart hun wel de
gedwongen blootstelling aan leerinspanningen die zowel door henzelf als door de
betrokken leerkrachten als een zinloze energieverspilling worden ervaren. 
Aan de kant van de arbeidsorganisaties wordt vaak uitgegaan van een blijvende
behoefte aan steeds hoger gekwalificeerd personeel. In deze studie is er echter
herhaaldelijk op gewezen dat het aandeel werkenden op elementair niveau al jaren
op hetzelfde peil ligt en dat het absolute aantal banen op dit niveau dus aanzienlijk
toeneemt. Bij alle technologieontwikkeling, rationalisering en verwetenschappe-
lijking van productieprocessen lijkt er toch een substantiële permanente behoefte te
bestaan aan werk waarvoor geen specifieke scholing is vereist. Goed gemotiveerde
jongeren met een praktische instelling en enige sociale vaardigheid komen bij een
aantrekkende arbeidsmarkt zeker voor dit werk in aanmerking.

Geconstateerd moet worden dat er in de beleidsinitiatieven voor de eerste fase van
het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs iets ontbreekt. Voor vbo-
deelnemers die wel de capaciteiten, maar niet de belangstelling hebben voor een
brede algemene vorming of voor een beroepsopleiding die mikt op een theoretische
onderbouwing van praktische beroepsvaardigheden is er eigenlijk geen geschikt
leerwegalternatief. Een korte, doelgerichte weg naar de arbeidsmarkt, die wat
leerinhouden betreft beperkt blijft tot datgene wat deze leerlingen voor de
beroepsuitoefening strikt nodig hebben, zou voor hen zo'n alternatief kunnen zijn.
In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat in een dergelijk traject naast
praktische vaardigheden vooral aandacht zou moeten worden besteed aan de
versterking van de sociale competentie van leerlingen.
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Op een praktisch niveau kan een realiteitsgerichte aanpak leiden tot initiatieven die
directer aansluiten bij de hiervoor genoemde risicofactoren. Daarbij valt te denken
aan de volgende elementen.
- Realistischer en zorgvuldiger keuzeadvisering aan leerlingen uit de

minderheden, met name bij de keuze van een schooltype in het voortgezet
onderwijs. Dit ter voorkoming van te hoge én te lage keuzen.

- Adequatere en effectievere voorlichting over het onderwijs aan ouders uit de
minderheden.

- Extra binnenschoolse begeleiding in de cognitieve sfeer voor de vele leerlingen
uit de minderheden die bij hun start in het voorgezet onderwijs kampen met
tekorten in hun cognitieve toerusting.

- Het bieden van meer structuur voor de ondersteuning van de leeractiviteiten
van de leerlingen. Huiswerkklassen en huiswerkbegeleiding lijken hiervoor de
meest geëigende middelen. Ze worden al toegepast, maar het bereik ervan kan
nog aanzienlijk worden vergroot.

- Ondersteuning vanuit de school voor gezinnen waar sterk problematische
verhoudingen tussen ouders onderling of tussen ouders en kinderen heersen.
Verstoorde gezinsrelaties komen bij leerlingen uit de minderheden veelvuldig
voor. In sommige scholen bestaat hiervoor de functie van het
schoolmaatschappelijk werk. Dit verdient uitbreiding.

- Het schoolmaatschappelijk werk zou ook kunnen worden betrokken bij het
probleem van de tijdelijke terugkeer van scholieren uit de minderheden naar
het herkomstland. Gebleken is dat dit laatste een veelvoorkomend verschijnsel
is, met vaak desastreuze gevolgen voor de schoolloopbaan van de jongeren.
Zoals het nu is, onttrekt het zich volledig aan enige vorm van beïnvloeding.

- Een beperkte, maar inhoudelijk goed doortimmerde en goed gecoördineerde
buitenschoolse opvang voor spijbelaars en voortijdig schoolverlaters.

 
7.9.2 Justitieel

Gemis aan samenhang en een zekere tegenstrijdigheid valt bij een meer
afstandelijke beschouwing ook te ontwaren op justitieel terrein. In de preventieve
en curatieve sfeer zijn er initiatieven gericht op de vermindering van criminaliteit
onder jongeren uit de minderheden. Beschouwt men criminaliteit in markttermen,
vergelijkbaar met de arbeidsmarkt, dan zou men kunnen zeggen dat dit deel van het
justitieel beleid zich richt op de aanbodkant van de criminele arbeidsmarkt. Ook
deze markt kent echter een vraagzijde en ten aanzien daarvan lijkt het justitieel
beleid heel wat minder consistent en doortastend. Voor jongeren uit de
minderheden blijkt er ampele gelegenheid te zijn tot deelname aan criminele
activiteiten. Een belangrijk element van de gelegenheidsstructuur wordt gevormd
door het gedoogbeleid voor activiteiten die op zichzelf binnen het domein van het
strafrecht vallen. Dit betreft in het bijzonder het terrein van de drugshandel,
waarop juist jongeren uit de minderheden in bijzondere mate actief zijn en waar het
gedogen inmiddels vrijwel tot formeel beleid is verheven. Maar ook op andere
terreinen biedt een minder openlijk gedogen van buitenwettelijke economische
activiteiten jongeren uit de minderheden ruime gelegenheid om in zwarte en grijze
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circuits een aantrekkelijk inkomen te verwerven.
Waar in het preventieve en curatieve justitieel beleid met recht wordt gezocht naar
mogelijkheden om een tekortschietende sociale controle in de directe sociale
omgeving te versterken, bevat tegelijkertijd het gedoogbeleid signalen die aangeven
dat men het met de grenzen die in de controlerende sfeer worden gesteld niet al te
nauw hoeft te nemen. Ouders uit de minderheden laten niet na de vinger op deze
zwakke plek in de justitiële keten te leggen. Dit leidt niet zelden tot irritatie onder
autochtone betrokkenen. Het wordt gezien als een excuus om zelf geen
verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van de kinderen. Die reactie moge
niet geheel zonder grond zijn, niettemin valt moeilijk te ontkennen dat het
gedoogbeleid speciaal voor jongeren uit de minderheden een dubbele boodschap
met een wel erg verleidelijk karakter bevat. 

7.9.3 Arbeidsmarkt

Ten slotte het laatste segment van het traject van school naar werk: de
arbeidsmarkt. Ook dit is een beleidsterrein waarop het niet ontbreekt aan
initiatieven en maatregelen. Voor jongeren zijn vooral het AAJ en de JWG van
belang. De 'sluitende' aanpak kan zich ook hier verheugen in een aanzienlijke
populariteit. In feite blijkt dat deze instrumenten voor een beperkt aantal jongeren
uit de minderheden de arbeidskansen vergroten. Daarbij is echter ook duidelijk
geworden dat de totale effectiviteit van met name het AAJ te wensen overlaat. De
bijdrage van zowel AAJ als JWG aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is
beperkt. Wat betreft het scheppen van voorwaarden voor een effectievere toeleiding
en bemiddeling van jongeren uit de minderheden naar werk is de overheid met
handen en voeten gebonden aan de Arbeidsvoorziening. Het is bekend dat deze
instelling niet zeer effectief is in het plaatsen van werkzoekenden met geringe
arbeidskansen. Inmiddels heeft de overheid zich verder teruggetrokken uit de
Arbeidsvoorziening. Gevreesd moet worden dat hierdoor haar mogelijkheden om
de arbeidsbureaus een actievere rol te laten spelen in de vergroting van de
arbeidskansen van jongeren uit de minderheden verder zijn beperkt. In deze studie
is gebleken dat nogal wat jongeren uit de minderheden aan het werk komen via
uitzendbureaus. Het verdient overweging de monopoliepositie van de Arbeidsvoor-
ziening bij de besteding van rijksmiddelen ten behoeve van de arbeidsbemiddeling
te doorbreken ten gunste van de uitzendbureaus.
Positieve effecten op de effectiviteit van de JWG zijn wellicht te verwachten van de
inmiddels in de Tweede Kamer aangenomen Wet inschakeling werkzoekenden
(WIW) die de JWG-uitvoeringsorganisaties een grotere verantwoordelijkheid geeft
voor de plaatsing van jongeren in een arbeidstraject. 

Veel initiatieven op het terrein van het arbeidsmarktbeleid zijn gericht op het
vergroten van de vraag naar arbeid en op uitbreiding van het aantal arbeids-
plaatsen. Van deze maatregelen kan worden verwacht dat ze voor jongeren uit de
minderheden die met geringe kwalificaties de markt betreden op den duur de
arbeidskansen vergroten. De maatregelen zijn er enerzijds op gericht de arbeids-
kosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verminderen. De Wet
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vermindering afdracht (WVA) is hiervan een voorbeeld. Anderzijds zijn er
maatregelen die een directe werkgelegenheidsimpuls beogen door uitbreiding van
de collectieve sector: de Melkertbanen. Vergroting van de vraag naar arbeid is voor
jongeren uit de minderheden van speciale betekenis. In de eerste plaats omdat de
arbeidskansen van jongeren extra gevoelig zijn voor vraagfluctuaties en in de
tweede plaats omdat verruiming van werkgelegenheid de concurrentie kan
verminderen die zij ondervinden van beter gekwalificeerde autochtone
werkzoekenden.
Een andere mogelijkheid, die nog weinig is geëxploreerd, gaat uit van de waar-
neming dat er voor jongeren meer arbeidsmogelijkheden zijn dan op de formele,
legale markt worden aangeboden. Deze studie bevat aanwijzingen dat zwart werk
en arbeid in illegale bedrijven voor nogal wat jongeren uit de minderheden een
alternatief bieden voor de reguliere arbeidsmarkt. Vergroting van de legale
werkgelegenheid zou wellicht zijn te bereiken als er voorwaarden worden
geschapen waaronder dit type werk en deze bedrijven uit de illegale sfeer kunnen
worden gehaald. Dit punt is ook in de Rapportage minderheden 1996 naar voren
gebracht. Er zitten de nodige haken en ogen aan, maar een verdere bestudering van
de mogelijkheden tot legalisering van deze vormen van werkgelegenheid moet
zinvol worden geacht.
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Zie onder meer: Heijke (1986) en Veraart (1996).1

Gegevens over terugkeerwensen van hoofden van huishoudens uit verschillende2

minderheidsgroeperingen zijn vermeld in de Rapportage minderheden 1996 (Tesser et al. 1996: 33-
35). Van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse hoofden van huishoudens verklaarde in 1994 50%
tot 60% terug te willen. De percentages van degenen die terug willen en daar ook mogelijkheden toe
zien, lagen bij deze herkomstgroeperingen echter rond de 15%. Jaarlijks keren tussen de 1.000 en 2.000
personen uit de genoemde herkomstgroeperingen daadwerkelijk terug (Tesser et al. 1996: 32).
Surinamers en ook kleine groepen Antillianen/Arubanen kwamen van oudsher naar Nederland om3

studieredenen. Het ging daarbij om studies op wo- en hbo-niveau. Sinds de jaren zestig is de migratie
vanuit Suriname sterk van karakter veranderd. Economische en politieke motieven werden steeds
dominanter. (Zie voor een beschrijving van de achtergronden van de Surinaamse migratie: Langbroek
en Muus 1991.)
De ontwikkeling van de maatschappelijke positie van de minderheden in de jaren tachtig en meer in het4

bijzonder van hun positie op de arbeidsmarkt is geschetst in de eerste minderhedenrapportage van het
SCP (Tesser 1993). Zie ook WRR (1989).
Het gaat hierbij in feite om een wederzijds proces van afstoting tussen de allochtone en autochtone5

bevolking (zie o.m. Bovenkerk et al. (1985)).
De processen van ruimtelijke concentratie en segregatie van de minderheden in de Nederlandse steden6

zijn het onderwerp van studie geweest in de Rapportage minderheden 1995 (Tesser et al. 1995).
Daarbij is gebleken dat de ruimtelijke segregatie van de minderheden en de autochtone bevolking in de
afgelopen vijftien jaar min of meer gelijk is gebleven en dat het aantal wijken waar de concentratie van
minderheden hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde sterk is toegenomen. 
Dit gebruik van de term 'minderheden' refereert aan de wetenschappelijke definitie die door Van7

Amersfoort (1974: 37) is geïntroduceerd. Volgens Van Amersfoort moeten de volgende elementen
aanwezig zijn om van een minderheid te kunnen spreken.
1. Een minderheid vormt een continue collectiviteit binnen de samenleving. De continuïteit van een

minderheid heeft twee aspecten:
a. De minderheid omvat meerdere generaties.
b. Het behoren tot de minderheid heeft prioriteit boven andere sociale indelingen.

2. De getalsmatige positie van de minderheid belemmert een effectieve deelname aan de politieke
besluitvorming.

3. De minderheid neemt objectief een lage positie in.
De definitie van het begrip 'minderheden' in het overheidsbeleid is een andere dan de wetenschappelijke
definitie. Tot de minderheden worden in het overheidsbeleid personen gerekend die behoren tot een
aantal met name genoemde groeperingen. De belangrijkste zijn: personen uit landen waarmee in het
verleden overeenkomsten zijn gesloten over de werving van gastarbeiders, personen uit de vroegere
overzeese gebiedsdelen de Antillen/Aruba en Suriname, Molukkers, verblijfsgerechtigde asielzoekers en
erkende vluchtelingen, woonwagenbewoners en zigeuners. 
De sociale mobiliteit waar hier op wordt gedoeld heeft betrekking op de intergenerationele overdracht8

van de maatschappelijke positie van ouders op kinderen. Deze intergenerationele mobiliteit die in het
begin van deze eeuw uiterst gering was, is in de loop der jaren sterk toegenomen (De Graaf en Luijkx
1992). Het onderwijs speelt hierbij een sleutelrol. Kinderen van ouders uit lagere sociale klassen zijn er
in toenemende mate in geslaagd door te dringen tot hogere vormen van onderwijs en hebben daardoor
maatschappelijke posities verworven die buiten het bereik van hun ouders lagen. Daarbij is het
opleidingsniveau dat kinderen bereiken steeds minder afhankelijk geworden van het inkomen of het
beroep van de ouders en steeds meer van hun opleidingsniveau en andere culturele hulpbronnen (De
Graaf 1987). 
Hier wordt het minderhedenbegrip bedoeld volgens de wetenschappelijke definitie (zie noot 7).9

Deze paragraaf is een samenvatting van paragraaf 1.5.10

Deze paragraaf is een samenvatting van paragraaf 1.3.11

Bevolkingsgegevens van allochtone herkomstgroeperingen over 1990 zijn ontleend aan CBS (1997a);12

gegevens over 1990 komen uit Roelandt et al. 1991).
Bron: CBS (1997b).13

Zie noot 13.14

Sprangers (1995: 29-35). 15

Noten
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Deze paragraaf is een samenvatting van paragraaf 1.4.16

Bron: CBS (1997c: 19).17

Bron: CBS (1997d: 45).18

Bron: CBS (1997e: 38).19

Bron: CBS (1997e: 16).20

Bron: CBS (1997d: 44).21

Bron: Arbeidsvoorziening Nederland (1997: 4).22

ROA (1996).23

CBS (1996: 54); ROA (1996: 7).24

Bron: CBS (1997c: 61).25

Bron: Van der Valk (1996: 61).26

Deze paragraaf is een samenvatting van hoofdstuk 2 en van de paragrafen 5.3 en 5.4.27

In paragraaf 2.1, noot 2 en 3 worden de belangrijkste theoretische gezichtspunten zeer kort uiteengezet:28

het diploma als bewijs van human capital, het diploma als middel tot screening van sollicitanten en het
diploma als maatstaf om een wachtrij van sollicitanten te formeren. 
Deze paragraaf is een samenvatting van hoofdstuk 3 en van de paragrafen 5.5 en 5.6.29

Het gebruik van de combinatie zwart/crimineel impliceert niet dat zwart werken gelijk wordt gesteld30

aan het deelnemen aan criminele activiteiten. Het kwalitatieve onderzoek biedt echter geen
mogelijkheden om de betrokkenheid van jongeren uit de minderheden bij de onderscheiden typen
illegale activiteiten precies te onderscheiden. Daarom worden ze in de rapportage vrijwel steeds in
combinatie gebruikt. 
Zie ook: Hagan (1993).31

Deze paragraaf is een samenvatting van hoofdstuk 4.32

Zie Dagevos (1995: 43).33

Bron: CBS (1997b)34

Deze paragraaf is een samenvatting van hoofdstuk 6.35

Hierbij zijn ook leerlingen meegeteld die een havo- of vwo-diploma hebben behaald. Er zijn echter geen36

aanwijzingen dat jongeren met een dergelijk diploma zich niet zouden kunnen handhaven op de
arbeidsmarkt. 
Vergelijkbaar onderzoek is ook uitgevoerd naar projecten ter vermindering van voortijdig37

schoolverlaten. Zie: Eimers (1995).
Een recent overzicht van onderzoeksbevindingen over de betrokkenheid bij criminaliteit van jongeren38

(jongens) uit de minderheden geeft Leuw (1997). Vooral bij Marokkaanse en Antilliaanse jongens is
een disproportionele betrokkenheid bij commune criminaliteit vastgesteld. Het deel van de Surinaamse
jongens dat deelneemt aan criminele activiteiten is geringer dan dat van de Marokkaanse en
Antilliaanse jongens. Het is echter nog altijd ongeveer twee keer zo groot als dat van autochtone
jongeren in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden. Turkse jongens onderscheiden zich in
de mate van betrokkenheid bij criminele activiteiten slechts weinig van autochtone jongens in
vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden. Wel zijn zij meer dan de andere groeperingen
betrokken bij de georganiseerde drugshandel.
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