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VOORWOORD

Reeds in 1977 en 1983 bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
overzichtsstudies uit over de positie van vrouwen in ons land, die ook toen de titel
droegen Sociale atlas van de vrouw. Van het huidige, derde atlasproject worden de
resultaten in afzonderlijke publikaties uitgebracht. Deel 1, met als ondertitel
Gezondheid en hulpverlening; Seksualiteit en (seksueel) geweld), werd uitgebracht
in 1991 en deel 2, Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken en de zorg voor
kinderen te combineren in 1993. In het tussenliggende jaar werd verslag gedaan
over de positie in het onderwijs in De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen
(1992).

In het thans voor u liggende derde deel van het derde atlasproject wordt de positie
van allochtone vrouwen in ons land behandeld. De studie is beperkt tot de vier
omvangrijkste allochtone groeperingen: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen. Voor een groot deel gaat het om vrouwen die behoren tot de
eerste generatie immigranten en voor een kleiner maar toenemend deel om meisjes
en vrouwen die hier zijn geboren. De problemen waarmee deze meisjes en vrouwen
worden geconfronteerd bij hun integratie in de Nederlandse samenleving verschillen
al naar gelang hun land van herkomst en verschillen in veel opzichten ook van de
problemen die hun mannelijke herkomstgenoten ervaren. Vooral ook dit laatste is
een belangrijke reden geweest om dit derde deel van de Sociale atlas speciaal aan
hen te wijden.

In het overheidsbeleid wordt uitdrukkelijk geprobeerd rekening te houden met
diversiteit in doelgroepen, onder andere naar herkomst en sekse. Informatie over
deze diversiteit is van belang om dit beleid zo doelmatig mogelijk vorm te geven. 
Nieuwkomers kruisen niet alleen de weg van de overheid, maar ook die van andere
instanties en van individuele burgers. Deze ontmoeting heeft plaats in de vorm van
directe contacten, maar ook via de media. In de beeldvorming over allochtone
groeperingen speelt de positie van vrouwen vaak een belangrijke rol. Deze studie
kan er onder meer toe bijdragen dat deze beeldvorming getoetst wordt aan
wetenschappelijk gefundeerde empirische kennis over allochtone vrouwen.

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

1.1 Deel 3 van de Sociale atlas van de vrouw

De Sociale atlas van de vrouw brengt de belangrijkste aspecten van en
ontwikkelingen in de positie van vrouwen in Nederland in kaart. Daarnaast wordt
gepoogd te achterhalen in hoeverre de sociale werkelijkheid de doelstellingen van
het emancipatiebeleid benadert. Sinds 1985 staan `gelijkheid', `zelfstandigheid' en
`keuzevrijheid' centraal in het emancipatiebeleid. De eerste twee begrippen,
`gelijkheid' en `zelfstandigheid' blijken redelijk geschikt om te dienen als
referentienormen voor de verbetering of verslechtering van de positie van vrouwen.
Zowel in deel 1 Gezondheid en hulpverlening. Seksualiteit en (seksueel) geweld
(Van Delft 1991) als in deel 2 Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken en de zorg
voor kinderen te combineren (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993) van de Sociale
atlas, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een ontwikkeling in de richting van
een grotere mate van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een toenemende
zelfstandigheid van vrouwen gedurende de laatste decennia. Echter, de twee
rapporten maken evenzeer duidelijk dat een groot deel van de sociale werkelijkheid
nog lang niet wordt gekenmerkt door gelijkheid tussen de seksen en door
zelfstandigheid van vrouwen.

In het onderhavige deel 3 van de Sociale atlas staan die vrouwen centraal die niet
hun `roots' in Nederland hebben, maar uit een ander land kwamen. Tegenwoordig
worden zij allochtone vrouwen genoemd: niet van hier. Uit de keuze een speciaal
deel aan allochtone vrouwen te wijden, spreekt al de verwachting dat de positie van
allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving afwijkt van die van autochtone
vrouwen. Daarmee is tevens de vraag bepaald die centraal staat in dit deel van de
sociale atlas van de vrouw: hoe specifiek is de situatie van allochtone vrouwen in de
Nederlandse samenleving? In deze studie wordt ingegaan op de positie van vrouwen
in de vier grootste groepen allochtonen, te weten Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen. 

Het belangrijkste doel van dit deel van de atlas is het verwerven van inzicht in de
verschillen tussen allochtone vrouwen onderling, tussen allochtone en autochtone
vrouwen en tussen allochtone vrouwen en allochtone mannen. Hiermee kan tevens
worden nagegaan in welke mate de sociale werkelijkheid overeenkomt met de
gelijkheids- en zelfstandigheidsdoelstellingen van het emancipatiebeleid en de in het
minderhedenbeleid geformuleerde hoofddoelstelling van `evenredige deelname aan
kernsectoren van de Nederlandse samenleving'. Voor de opzet van de voorliggende
studie zijn deze beleidsdoelstellingen mede richtinggevend geweest. Daarom
worden in paragraaf 1.2 eerst de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van
allochtone vrouwen geschetst. Vervolgens wordt nader ingegaan op de
probleemstelling en opzet van deze studie (§ 1.3) en de wijze waarop het onderzoek
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is uitgevoerd (§ 1.4).

1.2 Hoofdlijnen van het beleid

Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van vrouwen uit minderheidsgroepen is
een combinatie van minderhedenbeleid en emancipatiebeleid. Voor het
minderhedenbeleid gaat het om de helft van de doelgroep waarop het beleid is
gericht (de helft van de minderheden is vrouw), voor het emancipatiebeleid om
ongeveer 5% van de doelgroep (5% van de vrouwen is Turks, Marokkaans,
Surinaams of Antilliaans). Deze combinatie van minderheden- en emancipatiebeleid
impliceert dat de algemene doelstellingen die voor deze twee beleidsterreinen zijn
geformuleerd - vanzelfsprekend - ook gelden voor allochtone vrouwen.

Het minderhedenbeleid
De start van het minderhedenbeleid wordt in de regel gelokaliseerd in het begin van
de jaren tachtig, toen de regering de Minderhedennota 1983 (TK 1982/1983)
uitbracht. Tot aan het einde van de jaren zeventig werd ervan uitgegaan dat het
verblijf van de arbeidsmigranten uit het Middellandse- zeegebied van tijdelijke aard
was. De nota van 1983 was een uiting van het toenemende besef dat een groot deel
van deze migranten zich evenwel, met hun gezinnen, permanent in Nederland zou
vestigen. Volgens de nota zou het beleid worden gericht op de totstandkoming van
een samenleving waarin de leden van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als
groep een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben. Deze
hoofddoelstelling werd uitgewerkt in drie subdoelstellingen: emancipatie en
deelname aan de samenleving, het verminderen van sociale en economische
achterstand en het verbeteren van de rechtspositie en de bestrijding van
discriminatie. 

De beleidsdoelstellingen van 1983 gelden ook nu nog en worden in het
Jaaroverzicht minderhedenbeleid 1994 (TK 1993/1994a) kortweg samengevat als
het streven naar een evenredige deelname van etnische minderheden aan de
kernsectoren van de Nederlandse samenleving. Tot deze kernsectoren behoren in
ieder geval het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor de emancipatie van allochtone
vrouwen wordt vooral veel verwacht van deelname aan het onderwijs, zo wordt
gesteld in het jaaroverzicht, omdat immers zowel in Nederland als in de landen van
herkomst is gebleken dat een goede opleiding hiervoor van groot belang is.

Hoewel de beleidsdoelstellingen van 1983 tot op heden gehandhaafd zijn gebleven,
heeft in het begin van de jaren negentig een belangrijke accentverschuiving
plaatsgevonden. Deze volgende fase in het beleid werd gekenmerkt door het besef
dat niet alleen de aanvankelijke arbeidsmigranten uit de jaren zestig zich permanent
in Nederland vestigen, maar dat ook de immigratie als zodanig als een permanent
verschijnsel beschouwd moet worden. Deze immigratie betreft dan
gezinsherenigende en gezinsvormende migratie en de immigratie van asielzoekers.
Dit besef komt duidelijk tot uiting in de Contourennota integratiebeleid etnische
minderheden 1994 (TK 1993/1994b). Hierin legt de regering de nadruk op
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burgerschap en in samenhang daarmee op de integratie van leden van
minderheidsgroepen in de samenleving. Volgens de nota brengt de term
`integratiebeleid' beter tot uitdrukking dat de sociale integratie van
minderheidsgroepen en van de daartoe behorende personen een wederkerig proces
van acceptatie is. Daarbij moeten zowel door de integrerenden als door de
samenleving waarin zij zich vestigen, inspanningen geleverd worden. In de eerste
helft van de jaren negentig wordt de nadruk in toenemende mate gelegd op beleid
ten aanzien van de opvang van nieuwkomers. Voorstellen met betrekking tot
`inburgeringscontracten', te sluiten tussen gemeenten en nieuwkomers, zijn hiervan
het bekendste voorbeeld.

Het emancipatiebeleid
Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het emancipatiebeleid was het
verschijnen van het Beleidsplan emancipatie 1985 (TK 1984/1985). De in deze nota
geformuleerde hoofddoelstelling kan weergegeven worden in drie trefwoorden:
gelijkheid, zelfstandigheid en keuzevrijheid. Deze hoofddoelstelling werd
uitgewerkt in drie subdoelstellingen: het verzekeren van gelijke rechten voor
vrouwen en mannen, het bereiken van structurele veranderingen in de samenleving
opdat het sekseverschil niet langer een van de pijlers van de maatschappelijke
organisatie is, en het doorbreken van beeldvorming in termen van mannelijkheid en
vrouwelijkheid.

De beleidsdoelstellingen uit 1985 gelden ook nu nog, zoals blijkt uit het in 1992
door de regering uitgebracht Beleidsprogramma emancipatie `Met het oog op 1995'
(TK 1992/1993a). Wel wordt in het beleidsprogramma meer nadruk gelegd op het
daadwerkelijk tot uitvoering brengen van een beleid op drie algemene speerpunten
die tot op dat moment nog te weinig aandacht hadden gekregen: vergroting van de
deelname van vrouwen aan politieke en maatschappelijke besluitvorming, de
herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de
zorgverantwoordelijkheid van mannen, en doorbreking van beeldvorming in termen
van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De extra inspanning die hiertoe geleverd
wordt, geldt voor de periode tot 1995. Naar verwachting zal de regering in 1995 aan
de Tweede Kamer laten weten welke plannen zij heeft voor een vervolgbeleid.

Het beleid ten aanzien van allochtone vrouwen
Zowel de Minderhedennota 1983 als het Beleidsplan emancipatie 1985 bevatte een
apart hoofdstuk over allochtone vrouwen. Intussen waren de beide coördinerende
ministeries voor respectievelijk het minderhedenbeleid (Binnenlandse Zaken) en het
emancipatiebeleid (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al gestart met gezamenlijk
specifiek beleid voor allochtone vrouwen. Het betrof het project Vrouwen en
minderhedenbeleid (VEM-project), dat een duidelijk experimenteel karakter had en
bestond uit een aantal afzonderlijke projecten op verschillende terreinen, te weten
werkgelegenheid, ondersteuning van eigen organisaties, maatschappelijke
hulpverlening, educatie, voorlichting, en gezondheidszorg. In 1992 werden deze
projecten afgesloten met de Eindrapportage vrouwen en minderhedenbeleid (TK
1992/1993b). In de periode 1990-1994 bleef het VEM-bureau Werkgelegenheid
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voor vrouwen uit minderheidsgroepen nog functioneren op basis van subsidiëring
door de rijksoverheid. In de hieropvolgende drie jaren zal het bureau geleidelijk
verzelfstandigd worden.

Het verschijnen van de eindrapportage markeerde de afsluiting van een periode
waarin de nadruk in sterke mate lag op specifiek beleid voor allochtone vrouwen.
Met ingang van 1993 is het beleid voor deze doelgroep geïntegreerd in het
minderheden- en emancipatiebeleid en zal over hun situatie en over de
beleidsvoortgang jaarlijks gerapporteerd worden in het Jaaroverzicht minder-
hedenbeleid, zowel in een apart hoofdstuk als in de sectorhoofdstukken. 

In het Jaaroverzicht minderhedenbeleid 1994 (TK 1993/1994a) werd ter markering
van de overgang van specifiek naar geïntegreerd beleid uitgebreider dan in andere
jaren aandacht besteed aan de vrouwelijke helft van de doelgroep en werden
aanzetten gegeven voor nieuw beleid. Hiertoe formuleerde de regering vier
algemene speerpunten voor alle allochtone vrouwen en vijf specifieke
aandachtspunten voor bepaalde subcategorieën. De vier algemene speerpunten zijn:
- zichtbaarheid in cijfers en beleid;
- emancipatieondersteuning;
- maatschappelijke en politieke participatie;
- verbetering van de gezondheidszorg voor allochtone vrouwen, met name voor

Turkse en Marokkaanse vrouwen.
De vijf specifieke aandachtspunten betreffen:
- onderwijs- en arbeidsmarktdeelname van Turkse en Marokkaanse meisjes;
- voorlichting over mogelijkheden om de rechtspositie te verbeteren, met name

wat de verblijfstitel en de positie van thuiswerkers betreft;
- gebruik van kinderopvangvoorzieningen door Turkse en Marokkaanse

vrouwen, met name met het oog op verbetering van de leerprestaties van
allochtone kinderen, terwijl kinderopvang tevens bevorderlijk kan zijn voor de
integratie van allochtone vrouwen;

- trajectbemiddeling voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de bijstand;
- oudere vrouwen - in de eerste plaats een inventarisatie van de problematiek.

Met het uitbrengen van het Beleidsprogramma emancipatie 1992 werd een jaarlijks
overleg over de voortgang van het VEM-beleid geïntroduceerd tussen de
coördinerende bewindslieden van het minderheden- en emancipatiebeleid enerzijds
en de Landelijke advies- en overlegstructuur van samenwerkingsverbanden van
minderhedenorganisaties (LAO) anderzijds. De Tweede Kamer wordt thans jaarlijks
van de voortgang op de hoogte gehouden door de rapportage in de jaaroverzichten
minderhedenbeleid.

In het voorgaande zijn de hoofdlijnen geschetst van het beleid van de rijksoverheid.
De verantwoordelijkheid voor het minderhedenbeleid is evenwel vanaf het midden
van de jaren tachtig stapsgewijs verschoven naar de lokale overheid. In 1987 werd
de Welzijnswet ingevoerd (Staatsblad 1987: 73), waarmee de decentralisatie op
welzijnsterrein een feit werd. Het doel van de wet is het vergroten van het
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maatschappelijk en sociaal-cultureel welbevinden van personen en groepen
personen. Onder de wet valt het welzijnswerk voor minderheden, een voorziening
die zich richt op het activeren en ondersteunen van minderheden. Het in 1991 op
lokaal niveau gestarte beleid inzake sociale vernieuwing richt zich op de bestrijding
en het voorkómen van hardnekkige maatschappelijke achterstanden op met name
het onderwijs- en arbeidsterrein. Ook het sociale-vernieuwingsbeleid is van groot
belang voor minderheden.

1.3 Probleemstelling en opzet

1.3.1 Probleemstelling

In paragraaf 1.1 werd de centrale probleemstelling van deze studie bondig
samengevat met de vraag: hoe specifiek is de situatie van allochtone vrouwen in de
Nederlandse samenleving? 
Zo geformuleerd is deze vraag te algemeen om richting te kunnen geven aan een
onderzoek. Daarom werd in de eerste plaats de `situatie' afgebakend, met de keuze
voor onderwijs en arbeidsmarkt als de twee maatschappelijke terreinen die zowel in
het minderhedenbeleid als in het emancipatiebeleid als kernsectoren van onze
samenleving worden beschouwd. 
Daaraan werden drie andere aspecten toegevoegd. Van twee aspecten is bekend dat
ze een sterke invloed hebben op de positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt:
de migratiegeschiedenis en de aard van het gezinsleven. Het derde aspect betreft
gedrag en ideeën van jongeren, hetgeen iets kan zeggen over hun toekomst. De
keuze voor deze vijf terreinen wordt nader toegelicht in paragraaf 1.3.2.
De categorie `allochtone vrouwen' werd voor deze studie beperkt tot de vier
omvangrijkste allochtone groeperingen in ons land, te weten de Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Vanwege hun onderlinge verscheidenheid
moeten zij steeds zo veel mogelijk afzonderlijk in beschouwing worden genomen. 
De term `specifiek' ten slotte vraagt naar vergelijkingen met andere
bevolkingscategorieën en uiteindelijk ook naar een evaluatie in termen van beter of
slechter dan deze vergelijkingscategorieën.

Daarmee is het doel van deze studie gegeven: te komen tot een analytische
beschrijving van verschillen en overeenkomsten in de maatschappelijke positie
tussen allochtone vrouwen en, respectievelijk, autochtone vrouwen en allochtone
mannen. Er is dus sprake van vijf etnisch-culturele bevolkingscategorieën die
onderling worden vergeleken en waarbinnen in ieder geval ook de twee seksen
belangrijke vergelijkingscategorieën zijn. Een en ander leidt ertoe dat er voor de
analytische beschrijving in deze studie in principe vele vergelijkingsmogelijkheden
en -richtingen zijn. Deze kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen:
1. een vergelijking van diverse bevolkingsgroepen allochtone vrouwen onderling

alsmede een vergelijking van allochtone vrouwen met autochtone vrouwen;
2. een vergelijking binnen diverse allochtone bevolkingsgroepen van vrouwen met

verschillende sociale kenmerken (b.v. geboortegeneratie, stedelijke of rurale
herkomst, opleidingsniveau, aanwezigheid van kinderen);
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3. een vergelijking van de posities van vrouwen en mannen binnen dezelfde
allochtone bevolkingsgroep;

4. een vergelijking van omvang en aard van verschillen tussen vrouwen en
mannen per allochtone bevolkingscategorie afgezet tegen omvang en aard van
verschillen tussen autochtone vrouwen en mannen.

In principe krijgen voor de vijf bestudeerde etnisch-culturele bevolkingscategorieën
alle vergelijkingsrichtingen aandacht. Toch liggen niet voor elk maatschappelijk
terrein alle vergelijkingsrichtingen in dezelfde mate voor de hand. Per terrein kan
het belang van de diverse vergelijkingsrichtingen sterk verschillen. Zo ligt bij de
behandeling van de positie in het onderwijs de nadruk op de vergelijkingen uit de
punten 1, 3 en 4 en bij de behandeling van de positie op de arbeidsmarkt op de
vergelijkingen uit de punten 1 en 2. Bij een bespreking van de migratiegeschiedenis
komen de punten 1 en 3 aan de orde, echter met dit verschil dat de in punt 1
begrepen vergelijking met autochtone vrouwen niet toepasbaar is.

Voorts wordt bij de genoemde vergelijkingsmogelijkheden uitgegaan van het
individu als eenheid van analyse. Wanneer huishoudens of paarrelaties de eenheid
van analyse zijn, zijn bovenvermelde vergelijkingen echter per definitie niet
toepasbaar. In deze gevallen is de vraag uiteraard welke verschillen en
overeenkomsten zich voordoen tussen de vijf verschillende etnisch-culturele
categorieën ten aanzien van bijvoorbeeld de huishoudenssituatie of de aard van
primaire relaties.

Per te behandelen maatschappelijk terrein kan het accent dat in de vraagstelling
wordt gelegd dus duidelijk verschillen. Om deze reden wordt de centrale vraag van
deze studie steeds per terrein nader toegespitst. Deze toespitsing wordt
gepresenteerd in de eerste inleidende paragraaf van het hoofdstuk waarin het
betreffende terrein wordt behandeld.

1.3.2 Selectie van maatschappelijke terreinen

In paragraaf 1.3.1 werd al kort aangestipt welke maatschappelijke terreinen voor
deze studie zijn gekozen. In deze paragraaf wordt een nadere toelichting op deze
keuze gegeven.

Zoals reeds vermeld, zijn voor deze studie in de eerste plaats de terreinen onderwijs
en arbeidsmarkt geselecteerd, omdat deze zowel in het minderheden- als in het
emancipatiebeleid als kernsectoren van de Nederlandse samenleving worden
beschouwd. Allochtone groeperingen hebben veelal een achterstand zowel in het
onderwijs als op de arbeidsmarkt. Zij blijven achter in onderwijsdeelname en
onderwijsprestaties, terwijl hun positie op de arbeidsmarkt onder meer gekenmerkt
wordt door een zeer hoge werkloosheid. Verbetering van hun positie in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn belangrijke middelen om marginalisering van
deze groepen te voorkomen en integratie in de Nederlandse samenleving te
bevorderen. De positie van allochtone vrouwen in het onderwijs en op de
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arbeidsmarkt wordt behandeld in respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

De positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt wordt, zeker voor vrouwen, in
belangrijke mate beïnvloed door de situatie in de primaire leefsfeer. Het gaat hierbij
om (seksespecifieke) opvoeding, man-vrouwverhoudingen en aspecten van de
gezinsstructuur, zoals de aanwezigheid van jonge kinderen en het alleenstaand
moederschap. Ook in de gangbare beeldvorming onderscheiden allochtonen en
autochtonen zich vooral van elkaar in hun waarden- en normenpatronen ten aanzien
van huwelijks- en gezinsleven en ten aanzien van de verhouding tussen de seksen in
primaire relaties. Daarnaast geldt voor sommige allochtone bevolkingsgroepen dat
de positie van vrouwen in het gezin door de eigen groep - of delen van de eigen
groep - ervaren kan worden als een belangrijk kenmerk van de eigen cultuur. Een
dergelijke symboolfunctie van de positie van vrouwen in het gezin kan een
belemmerend effect hebben op de emancipatie van vrouwen - of een deel van de
vrouwen - in de betreffende bevolkingsgroep. 
Om deze redenen is het terrein van de relatiepatronen van allochtone vrouwen in
Nederland en de culturele achtergronden ervan als derde hoofdonderwerp
toegevoegd. Hoofdstuk 3 is geheel aan dit onderwerp gewijd.

Naast voornoemde drie hoofdonderwerpen is kennis van de migratiegeschiedenis
noodzakelijk om de positie van allochtone vrouwen te kunnen begrijpen.
Behandeling van deze materie maakt duidelijk welke problemen schuil kunnen gaan
achter een vergelijking van allochtonen en autochtonen. Alleen al het feit dat
allochtonen nog maar kort geleden naar Nederland zijn geëmigreerd, kan leiden tot
een zekere mate van onvergelijkbaarheid van allochtonen en autochtonen. Immers,
allochtonen zelf of hun ouders hebben niet lang geleden een land verlaten dat
geografisch en cultureel ver van Nederland verwijderd ligt. Daardoor beschikken zij
over een culturele bagage die niet altijd bruikbaar is in de samenleving waarin zij
geacht worden te integreren en missen zij elementen die juist wel worden gevraagd.
Voorts kunnen allochtonen vaak moeilijk direct vergeleken worden met
autochtonen, doordat de groepen sterk kunnen verschillen op een aantal belangrijke
kenmerken, zoals leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, gezinssamenstelling en
geslacht. 

Allochtonen zijn temeer een moeilijke vergelijkingsgroep vanwege de interne
heterogeniteit. Autochtonen bestaan weliswaar ook uit verschillende generaties en
sociale en levensbeschouwelijke groepen, en ook kennen zij geografische
verschillen in leefpatronen, maar allochtone bevolkingsgroepen bestaan daarnaast
tevens uit verschillende migratiegeneraties. Bovendien is de geografische
verscheidenheid in sociaal en economisch ontwikkelingsniveau in sommige
herkomstlanden veel groter dan in Nederland en worden de meeste herkomstlanden
ook nog gekenmerkt door een grotere etnische verscheidenheid.
Door deze verschillen in achtergronden zijn allochtone vrouwen niet alleen soms
moeilijk te vergelijken met autochtone vrouwen, maar ook verschillen binnen
sommige allochtone groeperingen vrouwen sterk van mannen, met name wat betreft
hun migratiegeschiedenis. 
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op voornoemde achtergronden; aan de orde komen
de migratiegeschiedenis, de verblijfsrechtelijke positie en enkele demografische
kenmerken zoals de leeftijdsopbouw en de spreiding van allochtone huishoudens
over Nederland.

In deze studie wordt de huidige situatie in kaart gebracht. De waarschuwing dat
deze `sociale kaart' een momentopname betreft, moet hier nog meer ter harte
genomen worden dan in veel ander onderzoek waarvoor deze typering geldt. De in
deze studie behandelde allochtone bevolkingsgroepen kennen immers een sterke
dynamiek, die samenhangt met de recente migratie. In de eerste plaats komen er ook
nu nog altijd nieuwe migranten Nederland binnen en migreren anderen weer terug
naar het land van herkomst, waardoor de populatie voortdurend van samenstelling
verandert. In de tweede plaats neemt het aandeel van de tweede generatie
allochtonen snel in omvang toe, met name onder de jongeren. Omdat deze tweede
generatie van jongs af aan opgroeit in de Nederlandse samenleving, kan verwacht
worden dat deze op een aantal punten duidelijk gaat verschillen van de eerste
generatie, dat wil zeggen: van hun ouders. Om hiervan enigszins een beeld te
krijgen, is ook aandacht besteed aan het gedrag en de ideeën van allochtone
jongeren ten aanzien van hun huidige en toekomstige onderwijsdeelname,
arbeidsmarktparticipatie, gezinsvorming en taakverdeling tussen de seksen in hun
toekomstige gezin. Hoofdstuk 6 is geheel aan deze materie gewijd.

1.4 Werkwijze

Voor de beantwoording van de in de voorgaande paragraaf geformuleerde
probleemstelling is gebruik gemaakt van bestaande kwantitatieve databestanden
alsmede van de beschikbare onderzoeksliteratuur over Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen (en mannen). Gebruik van bestaande
databestanden levert twee hoofdproblemen op, te weten: de vraag hoe landelijk
representatief de gegevens over de vier geselecteerde allochtone groepen
afzonderlijk zijn, en de verschillende wijzen waarop etnisch-culturele herkomst is
gedefinieerd.

De vier allochtone groepen vormen te zamen slechts 5% van de Nederlandse
bevolking. Daardoor zijn in de steekproeven van de landelijk representatieve
surveys waarvan in de eerdere delen van de Sociale atlas van de vrouw gebruik is
gemaakt, allochtonen doorgaans niet in voldoende grote aantallen vertegenwoordigd
om over hen afzonderlijk met enige betrouwbaarheid te kunnen rapporteren. Dat
geldt voor de surveys waarin gevraagd is naar etnisch-culturele herkomst, maar ook
zijn vaak over deze herkomst in het geheel geen vragen opgenomen, zeker niet als
het een onderzoek betreft van al wat oudere datum (jaren tachtig en eerder). Een en
ander betekent dat voor de verkrijging van landelijk representatieve gegevens over
allochtone groeperingen uit andere bronnen geput moest worden. 

Weliswaar is in de afgelopen tien jaar een zeer groot aantal onderzoekspublikaties
over allochtonen en allochtone vrouwen verschenen, maar vele daarvan betreffen
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kleine, en vaak ook puur kwalitatieve, onderzoekingen. Deze onderzoeken kunnen
voor de beschrijving of analyse van een specifiek probleem of van een specifieke
deelgroep grote betekenis hebben; voor de analyse van de maatschappelijke positie
van een hele groep zijn zij echter van beperkte waarde. Om het bedrijven van
`carbon-wetenschap'  zoveel mogelijk te voorkomen, heeft voor de onderhavige1

studie daarom de selectie van landelijk representatief datamateriaal voorop gestaan.

De databestanden die voldoen aan de eis van landelijke representativiteit en waaruit
voor deze studie veel kwantitatieve gegevens zijn gebruikt, zijn de volgende. 
- De Registertellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit zijn

integrale tellingen op basis van de gegevens uit de gemeentelijke
bevolkingsregisters. Deze tellingen leveren gegevens over allochtone
bevolkingsgroepen op individueel niveau (b.v. naar leeftijd, geslacht en
burgerlijke staat) en sinds 1992 ook op huishoudensniveau (b.v. gemengde
huwelijken, huishoudenssamenstelling).

- Het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA).
Dit wordt uitgevoerd door het Instituut voor Sociologisch-Economisch
Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking
met het CBS. Het betreft een enquête onder een steekproef van Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen alsmede onder een controlegroep
autochtonen. In de interviews worden onder meer gegevens verzameld over
onderwijs, arbeidsmarkt en gezinssituatie.

- Het Scholierenonderzoek (SO). Het SO wordt uitgevoerd door het Nederlands
Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), de Stichting Economisch
Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam, het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) en - tot en met 1992 - de Rijksuniversiteit Leiden (RUL). Het
betreft een enquête onder een steekproef van scholieren in het voortgezet
onderwijs. Zij worden ondervraagd over hun leefsituatie en hun
toekomstideeën. De opzet van de steekproef is zodanig dat er voldoende
aantallen allochtone scholieren in zijn opgenomen om de vier voor deze studie
geselecteerde groepen met een redelijke mate van betrouwbaarheid te kunnen
analyseren.

- Daarnaast is onder meer gebruik gemaakt van de Leerlingenstatistieken van het
CBS.

Meer informatie over de kenmerken van deze databronnen (opzet en omvang van de
steekproef, betrouwbaarheid, met name ook bij analyse van kleinere subgroepen,
definitie van etnisch-culturele herkomst, en andere eigenaardigheden) wordt
gegeven in bijlage A.

Uiteraard leverden genoemde databronnen niet voor alle te behandelen onderwerpen
(voldoende) gegevens op. Daarom is ook systematisch gebruik gemaakt van
kwalitatief en aanvullend kwantitatief materiaal uit de onderzoeksliteratuur. Vooral
het hoofdstuk over relatiepatronen zou er zonder aanvullende bronnen heel anders
uitgezien hebben. Omdat delen van dit hoofdstuk sterk steunen op kwalitatief
bronnenmateriaal, zijn de betreffende delen voorgelegd aan drie vrouwen die als lid
van een van de allochtone groepen en uit hoofde van hun beroep deskundig geacht
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kunnen worden op dit terrein. Hun commentaar is verwerkt in de conclusies.

Het tweede hoofdprobleem in de dataverzameling betreft de verschillende wijzen
waarop etnisch-culturele herkomst wordt gedefinieerd in de genoemde
databestanden en in de overige onderzoeksliteratuur. De twee belangrijkste thans
gebruikte indicatoren voor herkomst zijn nationaliteit en geboorteland.  Daarbinnen2

bestaan weer variaties in definiëring, omdat uitgegaan kan worden van de
nationaliteit, respectievelijk het geboorteland van het individu zelf en/of van zijn
vader en/of moeder. Inmiddels bestaat er een algemene voorkeur voor een definitie
die uitgaat van het geboorteland van het individu zelf of van één of beide ouders.
Een belangrijke reden voor deze voorkeur is dat sommige migrantengroepen niet of
nauwelijks geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van hun nationaliteit. Dit
betreft met name Antillianen, die immers allen de Nederlandse nationaliteit hebben,
en Surinamers, van wie de overgrote meerderheid de Nederlandse nationaliteit
heeft. In de meeste databestanden wordt inmiddels het geboorteland van het
individu of dat van haar of zijn ouders als criterium gehanteerd. Alleen in de voor
deze studie gebruikte Leerlingenstatistieken is het criterium de nationaliteit van de
leerling. Dat heeft dan ook tot gevolg dat deze databron alleen bruikbare informatie
verschaft over Turkse en Marokkaanse leerlingen en niet tevens over Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen.

In deze studie wordt de term `allochtoon' steeds gebruikt wanneer in algemene zin
gesproken wordt over de vier voor deze studie geselecteerde groepen. Worden ook
andere groepen dan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen bedoeld, dan
wordt dat expliciet aangegeven.
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Te definiëren als het overschrijven van de resultaten van een ander, die de resultaten op1

zijn beurt ook weer van een ander heeft overgeschreven, enzovoort.
Daarnaast is ook de methode van de zelfidentificatie een mogelijkheid (bijvoorbeeld2

d.m.v. de enquêtevraag: "Tot welke etnische groep rekent u zich?"). Hiervan wordt in
Nederlands onderzoek en statistisch materiaal echter nauwelijks gebruik gemaakt.

1.5 De indeling van deze studie

Het rapport start met een beschrijving en analyse van de komst van de vier groepen
allochtone vrouwen naar Nederland: hoofdstuk 2 heeft de migratie tot
hoofdonderwerp. Het geeft een beschrijving van de migratiegeschiedenis en van
enkele elementaire kenmerken van de actuele leefomstandigheden in ons land. 
In hoofdstuk 3 staan de relatiepatronen centraal. Beschreven wordt wat de
basiswaarden in de eigen cultuur zijn en wat de gevolgen zijn van de migratie in
termen van continuïteit en verandering van de eigen cultuur binnen de Nederlandse
samenleving. 
Vervolgens komt de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen in de twee
kernsectoren van onze samenleving aan de orde. In hoofdstuk 4 worden het
opleidingsniveau van volwassen allochtone vrouwen (en mannen) en de situatie in
het onderwijs van de thans schoolgaande meisjes (en jongens) behandeld. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de positie op de arbeidsmarkt. 

In hoofdstuk 6 komen de onderwerpen `gezin', `onderwijs' en `arbeid' opnieuw aan
de orde, maar nu in de vorm van gedrag en toekomstbeelden van jongeren: van
meisjes en jongens uit de vier allochtone groepen alsmede uit de autochtone
bevolkingsgroep. Tevens wordt kort ingegaan op de tijdsbesteding, waaronder ook
de vrije tijd.

De hoofdstukken 2 tot en met 6 sluiten elk af met een samenvatting. In hoofdstuk 7
worden de belangrijkste conclusies uit het hele rapport samengevat vanuit twee
invalshoeken. De ene invalshoek betreft de positieve ontwikkelingen in en de
positieve aspecten van de positie van allochtone vrouwen. De andere invalshoek
betreft de achterstanden die er desalniettemin nog bestaan. Omdat in een aantal
opzichten gesproken kan worden van een dubbele achterstand, wordt vervolgens
ingegaan op de betekenis van de termen `integratie' en `emancipatie' voor allochtone
vrouwen. Het hoofdstuk sluit af met een blik in de toekomst en met enkele
overwegingen ten behoeve van het beleid. 

Noten
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2  MIGRATIEGESCHIEDENIS EN LEEFSITUATIE IN NEDERLAND

2.1 Inleiding

In Nederland wonen begin jaren negentig ongeveer 665.000 personen die
oorspronkelijk afkomstig  zijn uit Marokko, Turkije, Suriname of de Nederlandse3

Antillen.  Sinds enige jaren is het aantal vrouwen binnen deze groep allochtonen4

ongeveer even groot als het aantal mannen. De vrouwen maken ongeveer 2,5% uit
van Nederlandse bevolking. Zij staan centraal in dit deel van de Sociale atlas van de
vrouw. 

Deze vrouwen hebben met elkaar gemeen dat of zijzelf, of alleen hun ouders, een
verhuizing over duizenden kilometers hebben ondergaan. Zij hebben zich verplaatst
naar een relatief onbekende omgeving, meestal met een duidelijk doel voor ogen. In
de hoofdstukken waarin de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen in de
Nederlandse samenleving wordt geanalyseerd, zal meermalen worden gerefereerd
aan hun migratiegeschiedenis, de demografie van de groepen en de woonsituatie
van de huishoudens waartoe zij behoren. Zonder deze achtergrond zijn de
verschillen die momenteel bestaan tussen allochtonen en autochtonen nauwelijks
naar waarde te schatten.

Dit hoofdstuk dient als introductie tot de hoofdstukken die erop volgen. De
volgende vragen zullen worden beantwoord.
a. Wat is het verschil in het verloop van de migratie van allochtone vrouwen en

allochtone mannen naar Nederland (§ 2.2)?
b. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de demografische samenstelling

tussen de allochtone groepen onderling en tussen allochtonen en autochtonen
(§ 2.3.1)?

c. Gekeken naar de huidige in Nederland wonende groep allochtone vrouwen:
verschilt hun migratieachtergrond (verblijfsduur en leeftijd waarop zij zijn
gemigreerd) van die van mannen (§ 2.3.2)?

d. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de woonsituatie van allochtone
gezinnen in Nederland (§ 2.4)?

e. Wat zijn de verblijfsrechten van allochtone vrouwen, in de eerste jaren na
aankomst in Nederland, na echtscheiding en in hoeverre hebben zij de
mogelijkheid om te trouwen met een in het land van herkomst wonende partner
(§ 2.5)?

2.2 Migratie

Wanneer zijn allochtone vrouwen naar Nederland gekomen, waarom en op welk
moment in hun leven? Het zijn vragen naar de immigratiegeschiedenis. In de rest 
van het rapport zal dit eenvoudig met `migratie' aangeduid worden. In deze
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paragraaf wordt ook nog beschreven in hoeverre vrouwen geneigd zijn terug te
keren naar het land van herkomst.

2.2.1 Turken en Marokkanen

Immigratie
De immigratie van Turken en Marokkanen naar Nederland start voorzichtig in de
jaren vijftig. Ze wordt vooral in gang gezet om arbeidstekorten in de mijnen op te
vangen. Pas in de jaren zestig neemt de migratie uit deze landen grote vormen aan.
De sterke toename is een indirect gevolg van de explosief groeiende dienstensector.
De nieuwe arbeidsplaatsen worden deels opgevuld door op de arbeidsmarkt
verschijnende gehuwde vrouwen, deels door het groeiend aantal middelbaar en
hoger opgeleide mannen. De afnemende interesse van mannen voor werk in de
industriële sector leidt snel tot enorme tekorten aldaar, vooral van ongeschoold en
laag geschoold personeel (Heijke 1986). Om deze tekorten op te vullen gaan
bedrijven buiten de nationale grenzen op zoek naar arbeidskrachten. Het is bekend
dat in landen met relatief ongunstige economische perspectieven belangstelling
bestaat om (tijdelijk) te migreren. Na de eerste succesvolle missies van bedrijven in
diverse landen tracht de Nederlandse overheid de immigratie te reguleren door het
sluiten van wervingscontracten. Allereerst met landen in Europa (zoals Spanje en
Italië) en later met Marokko en Turkije. Bedrijven selecteren in deze beginperiode
de potentiële werknemers in eerste instantie in de landen zelf. Ze moeten jong,
gezond en mannelijk zijn. Toch komen de meeste migranten zonder tussenkomst
van officiële instanties Nederland binnen, vaak via vrienden en familie. Niet zelden
hebben migranten al een hele Europese zwerftocht langs werkgevers achter de rug
voordat ze hun geluk gaan zoeken in Nederland. In de jaren zestig hoeven ze weinig
moeite te doen een baan te vinden. 

Zowel de immigranten als de bedrijven gaan ervan uit dat het om een tijdelijke
situatie gaat. Het doel van de immigrant bestaat uit in het korte tijd veel geld
verdienen en dan weer terugkeren. Bedrijven zien de inzet van buitenlandse
arbeidskrachten (gastarbeiders) als een oplossing voor een tijdelijk probleem. Meer
dan werk en een primitief onderkomen bieden de bedrijven hun nieuwe werknemers
dan ook niet. De tijdelijkheid noopt de migranten ertoe alleen te komen en het gezin
in het land van herkomst achter te laten. In deze landen is seizoensmigratie toch al
een bekend verschijnsel. Bovendien, hoewel de meeste migranten zeker van plan
zijn enkele jaren weg te blijven, zien zij in dat er weinig geld gespaard kan worden
als het hele gezin in Nederland woont. Tot begin jaren zeventig is de immigratie
vanuit Turkije en Marokko naar Nederland grotendeels een mannenaangelegenheid.
De vrouwen die in deze periode migreren, het gaat jaarlijks om enkele honderden
Marokkaansen en 2.000 à 3.000 Turksen, komen relatief vaak om te werken
(Penninx et al. 1993). Zij migreren samen met hun man en laten in sommige
gevallen de kinderen bij familie in Marokko en Turkije achter. 

Door immigratiebeperkende maatregelen wordt het Turken en Marokkanen vanaf
1973 nagenoeg onmogelijk naar Nederland te komen om er te gaan werken. Alleen
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partners en kinderen van de reeds hier verblijvende Turken en Marokkanen krijgen
nog toestemming om in het kader van gezinshereniging te immigreren. Dit leidt niet
tot een daling van het jaarlijks aantal immigrerende Turken en Marokkanen. Wel
heeft het een verandering van het profiel van de immigranten tot gevolg. Het
aandeel vrouwen neemt verder toe (figuur 2.3). Zij komen, meestal na een
jarenlange scheiding, naar Nederland om zich te voegen bij hun man (dit wordt ook
wel primaire gezinshereniging genoemd). Daarnaast is vooral de leeftijd van de
mannelijke immigranten sterk gedaald door het toenemend aantal kinderen dat
migreert. Het karakter van de immigratie is niet alleen veranderd van economisch
naar sociaal, maar ook van tijdelijk naar permanent. De verblijfsduur van de
mannen is veel langer dan ooit de bedoeling is geweest. In de praktijk blijkt het
gescheiden wonen in twee landen niet alleen sociale, maar ook financiële kosten
met zich mee te brengen. Behalve vrouw en kinderen verwachten ook andere
familieleden dat de migrant in het rijke Westen iets kan bijdragen aan hun
levensonderhoud. In sommige gevallen kan gezinshereniging een financiële
verlichting betekenen voor Marokkanen (De Mas 1991) en voor Turken (Böcker
1994).

In de jaren tachtig heeft een groot deel van de primaire migranten hun gezin al naar
Nederland laten overkomen. De migrantenpopulatie in Nederland wordt ouder en
hun kinderen komen in de huwbare leeftijd. De binding met het land van herkomst
is onder de kinderen en zeker hun ouders sterk. Dit is een van de redenen waarom
de huwelijkspartner doorgaans in het land van herkomst wordt gezocht. De omslag
van gezinsherenigende naar gezinsvormende migratie is eind jaren tachtig ook
duidelijk te zien aan de toename van het aandeel jongvolwassen vrouwen en
mannen, ten koste van het aandeel kinderen. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe
immigranten wordt hierdoor hoger. Figuur 2.3 toont dat sinds de tweede helft van
de jaren tachtig het aandeel vrouwen onder de immigranten sterk daalt. Dit geeft
weer dat sindsdien huwelijksmigranten vaker mannen dan vrouwen zijn (zie verder
onder het kopje fasering migratie en § 3.4.2). 

Jonge Turken en Marokkanen zullen naar alle waarschijnlijkheid hun
huwelijkspartner steeds vaker in Nederland zelf zoeken (zie ook § 3.5.5); een
ontwikkeling die in het begin van de jaren negentig al lijkt te hebben ingezet, gezien
de daling van de immigratie (figuren 2.1 en 2.2).5
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Figuur 2.1  Jaarlijkse immigratie van vrouwen, 1968-1992a

Figuur 2.2  Jaarlijkse immigratie van mannen, 1968-1992a

Figuur 2.3  Aandeel vrouwen onder immigranten, 1968-1992 (in procenten)a

Gebaseerd op cijfers in tabellen 2.1-2.3 in bijlage B.a

Definities in figuur 2.1-2.3: Marokkanen en Turken: nationaliteit; Surinamers en Antillianen: land
van geboorte
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Bron: CBS, jaarlijkse migratiestatistieken

De immigranten die Nederland binnenkomen, zijn lang niet altijd onbekend met ons
land: een groot deel heeft enige tijd in Nederland gewoond, is teruggeweest en
immigreert nogmaals (de zogenoemde shuttle-migranten). Van de Turkse
immigranten is (in 1989) 21% al eerder in Nederland geweest, van de Marokkanen
11%. Reïmmigratie komt vaker voor onder vrouwen dan onder mannen. Dit geldt
niet voor de reïmmigratie van jongeren: dit zijn vaker jongens dan meisjes (Voets
1992).

Remigratie
Buiten een piek in 1985 als gevolg van de toen ingestelde remigratieregeling  heeft6

de remigratie van Marokkanen en Turken in vergelijking met de immigratie nooit
veel betekend. In 1992 verhuisden er ongeveer 1.100 Marokkanen en 1.900 Turken
uit Nederland naar hun land van herkomst (Nicolaas 1993). Dit maakt duidelijk dat
Turken en Marokkanen voor het overgrote deel gezinshereniging in Nederland
verkiezen boven terugkeer naar het achtergebleven gezin in het land van herkomst.
De keuze hangt samen met het geringe perspectief op een betere toekomst in
Turkije en Marokko en de inmiddels lange verblijfsduur van de meeste Turkse en
Marokkaanse migranten van het eerste uur in Nederland.

Tot begin jaren tachtig keren meer Turkse en Marokkaanse mannen dan vrouwen
terug. Daarna is de man-vrouwverhouding enige tijd redelijk evenwichtig. Pas de
laatste jaren remigreren  wederom meer mannen dan vrouwen. Van de vrouwelijke7

remigranten is het merendeel jonger dan 30 jaar. Van de mannelijke remigranten is
een groot deel boven de vijftig jaar. Deze laatsten maken gebruik van een
remigratieregeling die financiële ondersteuning verleent aan personen die de vijftig
zijn gepasseerd en terug willen naar hun land van herkomst. Turken hebben tot nu
toe meer belangstelling voor deze regeling getoond dan Marokkanen. Onder de
10-25-jarige remigranten bevinden zich onevenredig veel vrouwen. De
remigratiegeneigdheid van jongeren (jonger dan 16 jaar) is wel in de loop van de
jaren sterk afgenomen. Het duidt erop dat sommige ouders hun dochter (soms
tijdelijk) naar `huis' sturen, om daar een meer Turkse of Marokkaanse opvoeding te
genieten, een opleiding te volgen of te trouwen, maar dat dit verschijnsel duidelijk
aan het afnemen is.

Fasering migratie
De (im)migratiegeschiedenis van de in Nederland wonende Turken en Marokkanen
bestaat uit drie fasen: de arbeidsmigratie, de gezinshereniging en de gezinsvorming
(of huwelijksmigratie). Nu, ongeveer 30 jaar nadat de eerste grote groepen Turken
en Marokkanen naar Nederland kwamen, bevinden deze bevolkingsgroepen zich in
Nederland ongeveer in de overgang van gezinsherenigende naar de gezinsvormende
fase.

In de migratiestatistieken zijn gezinsherenigers niet te onderscheiden van
gezinsvormers. Van de nieuw binnenkomende migranten is namelijk niet bekend
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om welke reden zij migreren. Daarom heeft het CBS zijn toevlucht gezocht tot het
maken van een schatting om beide stromen gescheiden van elkaar in kaart te kunnen
brengen (tabel 2.1). Degenen die komen als echtgeno(o)t(e) of als afhankelijk kind
van een reeds langer in Nederland verblijvend persoon worden getypeerd als
gezinsherenigers. Degenen die korte tijd zijn gehuwd (binnen het jaar van migratie
of 2 jaar daaraan voorafgaand) of binnen korte tijd gaan huwen of samenwonen,
worden gerekend tot de gezinsvormers. Alle anderen worden ingedeeld in de
rubriek `overige immigranten' (De Beer et al. 1991; De Beer en Noordam 1992;
Sprangers 1994). 
De gezinsherenigende immigratie van Turken en Marokkanen te zamen is volgens
CBS-schattingen sinds 1980 gedaald, is weer enigszins gestegen na 1983 en daalt
de laatste jaren weer. Begin jaren negentig overtrof het aantal gezinsvormers voor
het eerst het aantal gezinsherenigers. De laatste immigratiecijfers (eerste helft van
1992) duiden voor het eerst op een daling van het aantal gezinsvormers. De
verwachting is dat de zowel de gezinshereniging als de gezinsvorming zich nog wel
enige tijd zullen voortzetten. 

Er is sprake van een faseverschil tussen Marokkaanse en Turkse migratie naar
Nederland: zowel de gezinshereniging als de gezinsvorming is bij Turken eerder op
gang gekomen dan bij Marokkanen. Omdat de Turkse en Marokkaanse
arbeidsmigranten ongeveer gelijktijdig naar Nederland kwamen, houdt dit in dat
Marokkanen langduriger gescheiden van hun partner (en/of kinderen) geleefd
hebben. Uit ander onderzoek blijkt dat van de Marokkanen die in 1988/1989 een
verzoek tot gezinshereniging indienden, meer dan de helft al langer dan 15 jaar in
Nederland woonde. Van de Turken die op dat moment om gezinshereniging
vroegen, woonde 30% meer dan 15 jaar in Nederland (Naborn 1992) .8

Volgens de berekeningsmethode van het CBS kwamen in 1991 nog steeds meer
Turkse en Marokkaanse vrouwen in het kader van gezinshereniging naar Nederland,
dan in het kader van gezinsvorming. Figuren 2.4 en 2.5 laten zien, dat het aantal
Turkse en Marokkaanse gezinsherenigsters, evenals het aantal Turkse
huwelijksmigrantes de laatste jaren daalt. Het aantal Marokkaanse vrouwen dat als
huwelijksmigrant naar Nederland komt, neemt jaarlijks nog toe.
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Figuur 2.4  Jaarlijkse gezinshereniging en -vorming Turken naar sekse, 1987-1991 (x 1.000)a

Gebaseerd op cijfers in tabel 2.4 in bijlage B.a

Bron: Sprangers (1994)

Figuur 2.5  Jaarlijkse gezinshereniging en -vorming Marokkanen, naar sekse, 1987-1991 (xa

1.000)

Gebaseer op cijfers in tabel 2.5 in bijlage B.a

Bron: Sprangers (1994)

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig ontloopt het aantal mannelijke
gezinsherenigers het aantal vrouwelijke gezinsherenigers uit Turkije en Marokko
niet veel. Dit is een opmerkelijk en recent verschijnsel. Bij de start van de
gezinsherenigende migratie waren vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd. Het
evenwicht is voor een deel een gevolg van het feit dat zich de laatste jaren onder de
meemigrerende kinderen meer jongens dan meisjes bevinden (bij de Turken
gemiddeld 15% meer, bij de Marokkanen 23%; De Beer et al. 1992). Anderzijds
komt het hoge aantal mannelijke gezinsherenigers voort uit de schattingsmethode
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van het CBS. Er kan namelijk enige tijd verstrijken tussen het sluiten van een
huwelijk en de daadwerkelijke migratie van de huwelijkspartner naar Nederland.
Als de huwelijkssluiting niet in het jaar van migratie of 2 jaar daaraan voorafgaand
heeft plaatsgevonden, wordt de migrant gerekend tot de gezinsherenigers. Eigenlijk
gaat het om een vertraagde (huwelijks)migratie. Een dergelijke vertraging komt
voor als nog niet voldaan is aan de regels die migratie mogelijk maken. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de in Nederland wonende partner nog niet volwassen is,
geen passende huisvesting heeft of geen voldoende inkomen (zie § 2.5). Het is
waarschijnlijk dat dit vaker voorkomt bij vrouwen, dan bij mannen die in Nederland
wonen en voor wie een partner overkomt.

Onder de gezinsvormers uit Marokko en Turkije bevindt zich de laatste jaren een
oververtegenwoordiging mannen. Vier jaar geleden was dit nog niet het geval. Er
worden, met andere woorden, thans vaker huwelijken gesloten tussen een in
Nederland wonende Turkse of Marokkaanse vrouw en een in het land van herkomst
wonende man, dan tussen een in Nederland wonende man en een in het land van
herkomst wonende vrouw. Op de totstandkoming van huwelijken en de keuze van
huwelijkspartners zal hoofdstuk 3 verder ingaan.

Tabel 2.1 laat zien dat gezinshereniging en gezinsvorming ook in de jaren tachtig en
negentig maar een deel van de migratie van Turkije en Marokko naar Nederland
(met name bij mannen) beslaat.

Tabel 2.1 Immigratie naar Nederland, naar soort van immigratie, 1991 (x 1.000)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouw man w man vrouw man vrouw man
vrou

gezinsherenige
r 1,5 1,6 1,7 1,6 0,6 0,6 0,2 0,2
gezinsvormer 1,4 2,0 1,0 1,8 1,0 0,8 0,1 0,2
anders 1,2 4,4 0,7 2,3 2,1 1,6 3,2 2,6

totaal 4,1 8,0 3,4 5,7 3,7 3,0 3,5 3,0

Bron: Sprangers (1994)

Vaak vindt de voltooiing van de hereniging van een gezin in fasen plaats.
Gesproken wordt in dat geval van partiële gezinshereniging. De mate waarin dit
voorkomt valt niet op te maken uit de demografische gegevens die het CBS gebruikt
om gezinshereniging te beschrijven. Een onderzoek uitgevoerd door het
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) geeft informatie
over degenen die zich in de periode 1988-1989 bij de Vreemdelingenpolitie
aangemeld hebben als gezinshereniger. Ongeveer 20% van deze personen is een
partiële gezinshereniger. Dit wil zeggen dat zij ofwel nog een deel van het gezin in
het land van herkomst achtergelaten hebben ofwel als kind alleen migreren en zich
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voegen bij hun al in Nederland wonende ouders. De Marokkaanse gezinsherenigers
in deze periode waren voor een groter deel (33%) partieel gezinshereniger, dan de
Turkse gezinsherenigers (24%) (Naborn 1992). Hieruit volgt dat de
gezinsherenigende fase bij Marokkaanse gezinnen zich over een langere periode
uitstrekt dan bij Turkse gezinnen. Op dit moment zijn er in Nederland dan ook meer
Marokkaanse `incomplete' gezinnen dan Turkse. Van de in Nederland wonende
Marokkaanse huishoudens, zo valt op te maken uit het ISEO/SPVA-onderzoek9

(1991) is circa 20% nog niet (helemaal) herenigd, van de Turkse huishoudens leeft
14% verspreid over Nederland en het land van herkomst.

2.2.2 Surinamers en Antillianen

Immigratie
De immigratie vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen komt voort uit de
koloniale banden die Nederland met deze landen had en deels nog heeft. Daarnaast
spelen het verschil in economisch niveau tussen Nederland en deze landen en
politieke ontwikkelingen in Suriname en op de Antillen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de migratiestroom. 

Surinamers en Antillianen krijgen vanaf 1954 allen het Nederlands staats-
burgerschap en daarmee het recht om te leven en wonen in Nederland. Tot de jaren
zestig komen er jaarlijks enkele tientallen studenten naar Nederland om een studie
te volgen. Vaak migreren zij met het oogmerk om na de studie terug te keren naar
Suriname of de Antillen. De migratie van Surinaamse studenten is in deze tijd naar
verhouding veel omvangrijker dan die van de Antilliaanse studenten. Dit komt
doordat de topbanen bij de overheid in Suriname voor Surinamers bereikbaar
worden als zij in Nederland gestudeerd hebben. Dat is veel minder het geval op de
Nederlandse Antillen, waar de blanke Nederlandse elite in overheidsfuncties weinig
geneigd is plaats te maken voor gestudeerde autochtone (en met name zwarte)
Antillianen. Op de Antillen is een baan aan de top wel bereikbaar in het
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is hoofdzakelijk in handen van een uit allerlei
landen afkomstige joodse elite. Om een kans te maken op het verkrijgen van een
dergelijke baan ligt het meer voor de hand te studeren of te werken in de Verenigde
Staten, dan in Nederland (Oostindië 1988).

Wat de migratiegeschiedenis van Surinamers betreft: in de jaren zestig neemt het
aantal immigranten toe, zonder dat er sprake is van een massale toeloop. Behalve de
elite, migreert ook een steeds groter deel van de (creoolse) middenklasse
(Langbroek en Muus 1991). Leden van de middenklasse bekleden in Suriname
weliswaar redelijk goed betaalde banen, maar deze zijn meestal tijdelijk en onzeker.
In Nederland rekenen zij op meer kansen en stabiliteit. Eind jaren zestig, begin jaren
zeventig werft Nederland op kleine schaal nog Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
voor banen in het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Vooruitlopend op de naderende onafhankelijkheid van Suriname in 1975 stijgt de
migratie na 1973 sterk (zie figuur 2.3). Velen zijn niet optimistisch over de
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economische toestand van een zelfstandig Suriname en vermoeden dat de
migratiemogelijkheden naar Nederland spoedig aan banden gelegd zullen gaan
worden. De migratie is vanaf nu niet langer beperkt tot een (creoolse) elite en
middenklasse, maar doorsnijdt alle etnische en sociaal-economische lagen van de
bevolking. Als gevolg van de grotendeels etnische grondslag van het Surinaamse
politieke systeem zijn er omslagen in de creoolse en Hindostaanse dominantie
binnen de migratiestromen die corresponderen met verkiezingsuitslagen in
Suriname (Langbroek en Muus 1991).

Van 1975 tot 1980 is nog een overgangsregeling van kracht die migratie naar
Nederland van personen met de Surinaamse nationaliteit (iedereen die op het
moment van de onafhankelijkheid in Suriname woonde en ouders had die in
Suriname waren geboren) nog mogelijk maakt. Na een aantal jaren zelfstandigheid
vol van economische en sociale problemen nemen vele Surinamers het zekere voor
het onzekere en migreren naar Nederland nu het nog kan. 

Na 1980 daalt het aantal immigranten uit Suriname sterk. In dat jaar woont bijna
een derde van de Surinaamse bevolking in Nederland. Een bescheiden
arbeidsmigratie, gezinshereniging en gezinsvorming heeft daarna plaatsgevonden.
De leeftijdsverdeling van de immigranten is weinig veranderd in de loop van de
jaren. Twintigers domineren net als in de beginperiode ook de migratiebeweging na
1980. Het aandeel oudere immigranten uit Suriname neemt sindsdien echter wel
duidelijk toe. Het gaat waarschijnlijk om ouders die in het kader van
gezinshereniging naar Nederland kunnen komen. 

De man-vrouwverhouding onder de Surinaamse immigranten is in elke periode vrij
evenwichtig geweest (figuur 2.3). Dit komt doordat deze migratie van meet af aan
meer permanent van aard geweest. Behalve onder de eerste lichting studenten, die
wel degelijk van plan zijn hun kennis in het land van herkomst te gaan gebruiken,
overheerst onder Surinaamse migranten de idee om in `het moederland' Nederland
een beter bestaan op te gaan bouwen en op zijn minst langdurig te blijven. Het vrij
definitieve karakter van de Surinaamse migratie betekent overigens niet dat de
banden met Suriname door migratie afgesneden worden. De contacten over en weer
zijn ook nu nog sterk. Dit is bijvoorbeeld de laatste jaren, waarin het Suriname
economisch gezien zeer slecht gaat, duidelijk te merken aan de enorme hoeveelheid
zendingen van voedselpakketten naar achterblijvers. 

Gezinshereniging speelt begin jaren negentig slechts een kleine rol in de migratie
van Suriname naar Nederland. Ongeveer 15% van de immigranten in 1991 komt in
het kader van gezinshereniging. Het percentage gezinsvormers (of
huwelijksmigranten) is in dat jaar hoger, namelijk 28, dat wil zeggen 1.000 vrouwen
en 800 mannen. Op een totale bevolking van 265.000 Surinamers in Nederland is
dat niet veel. Ter vergelijking: op een totale bevolking van 197.000 Marokkanen in
Nederland, migreerden ongeveer 3.300 huwelijksmigranten in 1991. In tegenstelling
tot Turkse en Marokkaanse immigranten komen de meeste Surinaamse immigranten
(57%) in 1991 niet in het kader van gezinshereniging, maar als asielzoeker,



� �
��� ���

31

arbeidsmigrant dan wel student naar Nederland.

De migratiegeschiedenis van Antillianen onderscheidt zich op een aantal punten van
die van Surinamers. Het eerste verschil is dat de inwoners van de Nederlandse
Antillen minder exclusief op Nederland zijn gericht als zij hun positie willen
verbeteren. Van oudsher is er een levendige beweging tussen de verschillende
Caraïbische landen. Ook zijn veel Antillianen vertrokken naar de Verenigde Staten.
Ten tweede hebben de eilanden geen dekolonialiseringsproces doorgemaakt
(behalve de verkrijging van de status aparte van Aruba in 1986) en kunnen de
bewoners zich tot de dag van vandaag zonder enige beperking in Nederland
vestigen. Ten derde is de economische situatie op de eilanden lange tijd redelijk
gunstig geweest. De migratie nam telkens toe als de werkgelegenheid afnam.

In vergelijking met de migratie uit Turkije, Marokko en Suriname is die vanuit de
Antillen wat omvang betreft door de jaren heen vrij constant geweest. Tussen 1985
en 1991 is deze evenwel gestegen, wat vermoedelijk grotendeels kan worden
toegeschreven aan de groeiende werkloosheid op de eilanden (Van Hulst 1994). De
laatste peiling in 1992 duidt weer op een vermindering van de immigratie (Nicolaas
1994). De vrouw-manverhouding is voortdurend evenwichtig (figuur 2.3). Toch is
de migratie vanuit de Antillen naar Nederland wel duidelijk van karakter veranderd.
Ging het aanvankelijk om goed opgeleiden, die zich vrij moeiteloos een redelijk
gunstige plaats in de Nederlandse samenleving verworven, inmiddels is de
hoofdmoot van de migranten zeer laag opgeleid met weinig kans op sociale stijging
in Nederland. Ook is de laatste jaren het aandeel eenoudergezinnen onder de
immigranten sterk toegenomen: in 1991 ging het om 30% van de immigranten - 900
eenoudergezinnen, met in totaal 1.100 kinderen (Sprangers 1994). 

Remigratie
De remigratie van Surinamers terug naar Suriname ligt op een laag peil en is nooit
uitgestegen boven het aantal naar Nederland migrerende Surinamers. Antillianen en
met name de vrouwen onder hen, keren daarentegen in groten getale terug.
Absoluut gezien is de remigratie van Antillianen hoger dan van welke andere hier
besproken groep ook en groeit deze nog jaarlijks (Tas 1994). Na terugkeer besluit
een groot deel nogmaals naar Nederland te migreren. Heel veel immigranten zijn al
eens in Nederland geweest. Dit betekent dat de in Nederland wonende groep
Antillianen voortdurend van samenstelling wisselt. 

2.3 Enkele achtergrondkenmerken van allochtone vrouwen in Nederland

Paragraaf 2.2 liet onder meer zien dat de migratie vanuit Turkije, Marokko,
Suriname en de Nederlandse Antillen in een aantal opzichten een selectief proces is
geweest. Ook werd duidelijk dat de arbeidsmigratie uit Turkije en Marokko, evenals
de migratie uit Suriname slechts zo'n twintig jaar geleden haar hoogtepunt heeft
gekend en de gezinsherenigende migratie net als de migratie uit de Nederlandse
Antillen nog steeds gaande is. In de onderhavige paragraaf wordt een aantal
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demografische kenmerken (geslachtsverhouding, leeftijdsopbouw) van allochtonen
in Nederland vergeleken met die van autochtonen. Gezien het voorgaande is het
nauwelijks te verwachten dat de demografische profielen veel gelijkenissen
vertonen. Daarnaast wordt beschreven hoe groot het aandeel allochtonen per
leeftijdsgroep is. Ten slotte wordt bezien wat het verschil is tussen de
migratiegeschiedenissen van de nu in Nederland wonende allochtone vrouwen en
hun mannelijke herkomstgenoten.

2.3.1 Demografische kenmerken

In Nederland woonden op 1 januari 1992 376.401 vrouwen van Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst  (tabel 2.2). 10

Het aantal Turkse en Marokkaanse mannen overstijgt het aantal vrouwen in 1992 in
lichte mate. Dit verschil is niet altijd zo klein geweest. Tabel 2.3 laat zien dat de
Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland, begin jaren zeventig
hoofdzakelijk uit mannen bestond (resp. 17% en 4% was vrouw). De verschuiving
in de richting van een evenwicht tussen vrouwen en mannen weerspiegelt de
hiervoor besproken overgang van arbeidsmigratie naar gezinsherenigende migratie,
ofwel de overgang van tijdelijke naar permanente vestiging. De Surinaamse en
Antilliaanse bevolkingsgroepen in Nederland zijn evenwichtig opgebouwd naar
sekse. Dit is reeds vanaf de tweede helft van de jaren zeventig het geval. Voor die
tijd woonden er iets meer mannen dan vrouwen in Nederland (tabel 2.3). 

Tabel 2.2 Omvang allochtone en autochtone bevolking in Nederland, naar sekse, 1992 (in
absolute aantallen)

vrouwen mannen totaal

Turken 109.114 132.806 241.920
Marokkanen 86.848 109.728 196.576
Surinamers 134.045 131.322 265.367
Antillianen 46.394 46.357 92.751
autochtonen 6.475.807 6.282.396 12.758.203
overigen 796.520 777.813 1.574.333

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking

Tabel 2.3 Aandeel vrouwen, naar etniciteit, 1971-1992 (in procenten van totale groep)

1971 1976 1981 1986 1989 1992 

Turken 16,8 35,3 43,6 44,8 45,6 45,1
Marokkanen 3,7 21,7 37,3 42,7 44,1 44,2
Surinamers 48,5 50,1 50,3 50,8 51 50,5
Antillianen 47,3 48,5 49,5 49,9 50,5 50

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking
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De leeftijdverdeling is een resultante van geboorte-, sterfte- en migratiecijfers. De
leeftijdspiramiden (figuur 2.6) van de in Nederland wonende Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen laten een, vergeleken bij autochtonen,
oververtegenwoordiging van jongeren en een sterke ondervertegenwoordiging van
ouderen zien. Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat de meeste immigranten bij
aankomst in Nederland relatief jong zijn, samen met het gegeven dat het nog niet zo
lang geleden is dat de eerste migranten naar Nederland kwamen. Anderzijds is het
overwicht van kinderen en jongeren een gevolg van het hoge vruchtbaarheidsniveau
van de allochtone groepen. Dit geldt met name voor Turken en Marokkanen (zie
§ 3.2). Het is te verwachten dat in de nabije toekomst het aantal oudere allochtonen
in ons land sterk zal toenemen. Dit is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling
van de remigratiegeneigdheid binnen deze groep. Op dit moment keren weinig
oudere Turken en Marokkanen terug naar hun land van herkomst: in 1993 ging het
om slechts 3% van de 50-64-jarigen (Nicolaas 1994).

Het aandeel ouderen onder Surinamers en Antillianen is hoger dan onder Turken en
Marokkanen. De migratie van Surinamers en Antillianen is dan ook gemiddeld wat
eerder op gang gekomen en de gemiddelde leeftijd was op het moment van migratie
hoger. 

De leeftijdspiramiden laten zien dat bij Turken en Marokkanen in Nederland
vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de hogere leeftijdscategorieën. Andere
cijfers duiden erop dat binnen de eerste generatie (degenen die niet in Nederland
zijn geboren) het aantal Turkse mannen het aantal Turkse vrouwen overtreft met
30%; de oververtegenwoordiging bedraagt zelfs 40% onder de Marokkanen van de
eerste generatie (Harmsen en Van der Heijdt 1993b). Dit betekent dat lang niet alle
Turkse en Marokkaanse immigranten van het eerste uur een vrouw uit het land van
herkomst naar Nederland hebben laten komen. In de meeste van deze gevallen
verblijft de partner in het land van herkomst; in een minderheid van de gevallen zijn
deze Turkse of Marokkaanse mannen een relatie aangegaan met een
niet-herkomstgenote. Aangezien huwelijksmigranten uit Turkije of Marokko
tegenwoordig vaker mannen zijn dan vrouwen, zet de scheve sekseverhouding zich
voort in de jongere leeftijdsgroepen binnen de eerste generatie.

De leeftijdsopbouw van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen verschilt niet sterk
van die van hun mannelijke herkomstgenoten, behalve dat vrouwen wat vaker dan
mannen ouder dan 60 jaar zijn. De hogere leeftijdscategorieën worden daarom
gedomineerd door vrouwen. In Nederland wonende Surinamers en Antillianen laten
vermoedelijk vaker een in het land van herkomst wonende moeder naar Nederland
overkomen dan een vader. 
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Figuur 2.6  Leeftijdspiramiden van de verschillende etnische groepen, naar sekse, 1992 (ina

procenten van het totaal per etnische groep)

Gebaseerd op cijfers in tabel 2.6 in bijlage B.a

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking
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Omdat er nog zo weinig oudere allochtonen in Nederland wonen zullen ouderen in
Nederland weinig allochtone leeftijdsgenoten ontmoeten. Dit in tegenstelling tot
jongeren: inmiddels is 9% van de jongeren tot 20 jaar van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse of Antilliaanse herkomst. In de grote steden, waar de meeste
allochtonen wonen, is dit zelfs opgelopen tot 38% (tabel 2.4).

Tabel 2.4 Aandeel allochtonen per leeftijdsgroep in Nederland en de vier grote steden, 1992
(in procenten van totaal)

0-19 jaar jaar jaar jaar 45-64 jaar 65+ totaal
20-24 25-29 30-44

in Nederland
Turken 2,8 2,4 2,4 1,2 0,9 0,1 1,6 
Marokkanen 2,6 1,6 1,4 0,9 0,8 0,1 1,3 
Surinamers 2,7 2,2 2,2 1,9 0,9 0,4 1,8 
Antillianen 1,0 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 0,6 
totaal 4
groepen 9,1 7,0 6,8 4,7 3,0 0,7 5,3 

N 9 6 7 0 3.232.492 1.959.696 0 
3.762.23 1.263.22 1.308.39 3.603.10 15.129.15

in 4 grote steden
Turken 9,7 5,8 5,6 3,8 3,0 0,1 4,7 
Marokkanen 11,5 5,1 4,2 3,7 3,0 0,2 4,8 
Surinamers 14,1 8,6 7,9 8,1 4,5 1,5 7,6 
Antillianen 2,5 2,1 1,8 1,6 0,8 0,2 1,5 
totaal 4
groepen 37,8 21,6 19,6 17,2 11,3 2,0 18,5 
N 402.565 187.754 218.418 476.603 380.459 312.310 1.978.109 

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking

2.3.2 Migratieachtergrond

Ongeveer drie van de tien in Nederland wonende Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen zijn in Nederland geboren en behoren aldus tot de tweede generatie.
Binnen de groepen bestaan verschillen in de verhouding eerste generatie, tweede
generatie.

De groep Turkse en Marokkaanse vrouwen bijvoorbeeld bestaat uit een kleiner deel
eerste generatie dan de groep Turkse en Marokkaanse mannen (tabel 2.5). De
gezinshereniging en gezinsvorming van Turken is verder gevorderd dan die van
Marokkanen, met als gevolg dat een groter deel van de Turkse jongeren (tot
20-jarigen) dan van de Marokkaanse jongeren in Nederland is geboren (Harmsen en
Van der Heijdt 1993a).

Uit cijfers die het CBS presenteert, blijkt dat Surinaamse jongeren vaker in
Nederland zijn geboren dan Antilliaanse jongeren (Harmsen en Van der Heijdt
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1993b).

Ondanks het feit dat een groter deel van de Marokkaanse gezinnen nog niet is
herenigd, groeit de tweede generatie Marokkanen ongeveer even snel als de tweede
generatie Turken (van 1990 tot 1992 zijn beiden met 13% toegenomen (tweemaal
de groei van de eerste generatie) (Harmsen en Van der Heijdt 1993b). Dit is een
gevolg van het hogere vruchtbaarheidsniveau van Marokkanen. De tweede
generatie Surinamers is in twee jaar tijd nog sneller gegroeid, namelijk met 16%,
terwijl er in 1992 9% meer in Suriname geboren personen in Nederland woonden in
vergelijking met twee jaar daarvoor. Van alle allochtone groepen groeit de tweede
generatie Antillianen met 7% het langzaamst en de eerste generatie het snelst (14%)
(Harmsen en Van der Heijdt 1993b).

Tabel 2.5 Eerste en tweede generatie, naar etniciteit en sekse, 1992 

1e generatie (x 1.000) 2e generatie (x 1.000) 2e generatie (in %)

vrouwe manne totaa vrouwe manne vrouwe mann tota
n n l n n totaal n en al

Turken 69,5 90,0 5 39,6 42,8 82,5 36,3 32,2 34,1
159,

Marokkanen 54,7 76,6 3 32,2 33,1 65,3 37,0 30,2 33,2
131,

Surinamers 87,4 84,0 4 46,7 47,3 94,0 34,8 36,0 35,4
171,

Antillianen 32,1 31,9 64,1 14,3 14,4 28,7 30,1 31,1 30,9

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking

Wanneer alleen gekeken wordt naar de migratieachtergrond van de vrouwen die
behoren tot de beroepsbevolking (de 15-65-jarigen), dan blijkt dat Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse vrouwen slechts voor een klein deel in Nederland zijn
geboren (tabellen 2.6 en 2.7). De hoofdmoot is op volwassen leeftijd naar
Nederland gemigreerd, rondom een kwart kwam evenwel als zij-instromer in het
Nederlandse onderwijs terecht (zij migreerden tussen hun 6e en 18e jaar).
Voor de meesten heeft de migratie meer dan tien jaar geleden plaatsgevonden.
Marokkaanse vrouwen verblijven vergeleken bij Turkse en Surinaamse vrouwen het
kortst in Nederland. Surinaamse vrouwen zijn van de drie groepen het langst in
Nederland. De migratiegeschiedenis van Antillianen verschilt in een aantal
opzichten sterk van die van de andere drie groepen, zoals reeds in paragraaf 2.2.2 is
beschreven. Het merendeel woont korter dan tien jaar in Nederland.  Slechts11

weinigen (15%) zijn op schoolgaande leeftijd naar Nederland gekomen. Het
grootste deel van de vrouwelijke Antilliaanse beroepsbevolking is als volwassene
naar Nederland gemigreerd.

Vergeleken bij allochtone mannen zijn allochtone vrouwen (van 15 tot 65 jaar)
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gemiddeld op oudere leeftijd naar Nederland gekomen en verblijven zij korter in
Nederland.

Tabel 2.6 Migratieleeftijd van vrouwen, naar etniciteit, 1991 (als percentage van 15-65-jarigen,
exclusief schoolgaanden)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouwen
in NL geboren 5 7 9 15
0-5 jaar 6 5 8 2
6-12 jaar 11 12 14 4
13-17 jaar 19 14 14 11
18 jaar en ouder 59 63 56 68
(n = 100%) (854) (737) (723) (497)

mannen
in NL geboren 2 2 8 9
0-5 jaar 4 4 8 3
6-12 jaar 14 11 13 6
13-17 jaar 17 18 15 12
18 jaar en ouder 62 66 56 71
(n = 100%) (1.102) (1.035) (571) (382)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 2.7 Verblijfsduur van vrouwen, naar etniciteit, 1991 (als percentage van 15-65-jarigen,
exclusief schoolgaanden)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouwen
in NL geboren 5 7 9 15
tot 10 jaar in NL 34 41 18 52
10 tot 15 jaar in NL 34 35 24 16
15 tot 20 jaar in NL 21 15 35 10
meer dan 20 jaar in NL 8 3 14 7
(n = 100%) (857) (758) (726) (497)

mannen
in NL geboren 2 2 8 9
tot 10 jaar in NL 26 27 17 44
10 tot 15 jaar in NL 23 21 25 19
15 tot 20 jaar in NL 26 19 34 11
meer dan 20 jaar in NL 23 32 16 18
(n = 100%) (1.106) (1.038) (573) (382)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Absoluut gezien is het migratiesaldo van alle vier groepen jaarlijks nog steeds hoger
dan het geboortesaldo. Ofwel: de totale groei van het aantal allochtonen wordt nu
nog meer bepaald door migratie dan door geboorte. Behalve bij de Antillianen12

wordt het verschil tussen de twee groeicomponenten wel steeds kleiner (Tesser
1993). Verwacht kan worden dat over enige jaren het aantal in Nederland geboren
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Turken, Marokkanen en Surinamers jaarlijks hoger is dan het aantal immigranten.
Als gevolg daarvan zal in de nabije toekomst de meerderheid van de in Nederland
wonende Turken, Marokkanen en Surinamers hun herkomstland slechts van een
afstand kennen.

2.4 Woonsituatie

De woongeschiedenis van allochtonen heeft alles te maken met de fasen in de
migratiegeschiedenis. Om deze reden volgt op deze plaats niet alleen een relaas over
de huidige woonomstandigheden van allochtonen, maar ook over die in het
verleden.

2.4.1 Spreiding over Nederland

De eerste Turken en Marokkanen zijn als gehuwde man naar Nederland gekomen
om hier tijdelijk te werken. De tijdelijkheid kwam duidelijk tot uitdrukking in de
woonomstandigheden van die eerste tijd: uiterst primitief, relatief goedkoop en in de
nabijheid van de werkplek. Eind jaren zestig verbleef de meerderheid van de
arbeidsmigranten in een pension. Dit onderkomen werd veelal geregeld door de
werkgever, de overheid hield zich vooralsnog op een afstand. De Turken en
Marokkanen die in deze beginperiode Nederland binnenkwamen, trokken in eerste
instantie naar de grote steden en een aantal andere, buiten de Randstad gelegen
gebieden als Twente (textiel) en Limburg (de mijnen), gebieden waar de vraag naar
industriële arbeidskracht het grootste was.

Surinamers en Antillianen zijn over het algemeen niet primair als arbeidsmigranten
naar Nederland gekomen. Behalve degenen die als student naar Nederland kwamen,
migreerden de meesten tegelijkertijd met het grootste deel van het gezin. Net als
Turken en Marokkanen hadden ook zij moeite aan woningen te komen, vooral na de
enorme toename van immigratie van Surinamers in de jaren 1974-1975. Velen
startten met inwoning bij reeds hier verblijvende familieleden in oude stadsdelen.
De volgende stap in de wooncarrière was, meer dan Marokkanen en Turken,
richting de wat duurdere en nieuwere delen van de woningmarkt.

In Nederland heeft vaak bezorgdheid geheerst over de hoge concentraties
minderheden in de grote steden, hetgeen resulteerde in een spreidingsmaatregel
voor Surinamers en Antillianen: de 5%-regeling. De centrale overheid kon van alle
gemeenten buiten de vier grote steden 5% van de woningwetwoningen in de nieuwe
woningvoorraad claimen voor de huisvesting van Surinamers en Antillianen. Deze
regeling was operationeel in de periode 1974-1980 en leidde toen tot enige
spreiding van Surinamers en Antillianen over gebieden waar voorheen (en daarna)
nauwelijks allochtonen naartoe verhuisden. Per 1 juli 1981 waren ongeveer 20.000
Surinamers en Antillianen op deze manier gehuisvest. Velen zijn na enige tijd weer
teruggekeerd naar een van de grote steden (Langbroek en Muus 1991). Hoewel
spreidingsbeleid daarna nog vaak op de politieke agenda heeft gestaan, heeft het tot
nog toe nergens echt voet aan de grond gekregen, met uitzondering van de



� �
��� ���

39

huisvesting van asielzoekers. Dit wil niet zeggen dat in de praktijk geen
spreidingsbeleid wordt toegepast (CEBEON 1993).
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Figuur 2.7 Allochtonen in Nederland, 1992 (spreiding allochtonen over de provincies
(totaal = 1000%)

Bron: CBS (Registertellingen '92)

Leeswijzer: In Noord- en Zuid-Holland woont meer dan 10% van de Turken, Marokkanen,

Surinamers en Antillianen. In Friesland heeft zich 1% of minder gevestigd. 
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Allochtonen wonen nu, in de eerste helft van de jaren negentig, zeer geconcentreerd
in het Westen van ons land (figuur 2.7). Momenteel woont bijna 50% van de
Marokkanen en 37% van de Turken in een van de vier grote steden. Deze
percentages verschillen nauwelijks van die van 10 jaar geleden, toen het ging om
respectievelijk 47% en 34% (Tas 1993). Surinamers wonen van alle vier de groepen
het meest geconcentreerd. Inmiddels woont meer dan de helft van hen in een van de
grote steden. Creoolse Surinamers zijn van oudsher sterk op Amsterdam gericht,
Hindostaanse en Javaanse Surinamers veel meer op Den Haag. Antillianen wonen
het meest gespreid.

Tabel 2.8 Verdeling van allochtonen en autochtonen over Nederland, 1992 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

Amsterdam 12 21,5 24,2 12 3,4 
Rotterdam 13,3 10,7 16,2 11,3 3,1 
Den Haag 8,5 8,1 13,6 6,5 2,3 
Utrecht 3,6 8 2,6 2 1,3 

totaal vier grote steden 37,4 48,3 56,6 31,8 10,1 

ov. gemeenten >100.000
inw. 21,3 13,5 12,6 21 13,8 
gemeenten <100.000 inw. 41,3 38,3 30,8 47,2 76 

N 241.920 196.576 265.367 92.751 12.758.203 

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking

2.4.2 Concentraties allochtonen binnen de grote steden

Binnen de grote steden verschilt het aandeel allochtone bewoners sterk van buurt tot
buurt (de figuren 2.8 en 2.9 geven een beeld van het aandeel per buurt in
Amsterdam). Het aandeel Turken en Marokkanen is het hoogst in de
negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse buurten met een lage
sociaal-economische status. De buurten waar van meet af aan veel Turken en
Marokkanen, wonen zijn nog steeds concentratiegebieden. De concentraties zijn
vaak niet drastisch toegenomen. De steden kennen nu vergeleken bij zo'n tien jaar
geleden wel een groter aantal concentratiegebieden (Tesser et al. 1994). 

De verhuismobiliteit van Turken en Marokkanen, maar ook die van Surinamers en
Antillianen was in de periode 1986-1990 hoger dan de verhuismobiliteit van
autochtonen. In verhouding tot andere bevolkingsgroepen verplaatsen Turken en
Marokkanen zich beduidend minder naar andere delen van de stad. De verhuizing
naar een grotere woning, gaat meestal niet verder dan de buurt (Van Dugteren
1993). Terwijl Nederlandse gezinnen naar buiten de stad trekken als zij kinderen
krijgen, blijven Turkse en Marokkaanse kinderrijke gezinnen in de stad wonen.
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Eind jaren zeventig woonde een groot deel van de Surinamers en Antillianen in
nieuwe stadsdelen. Dit was in Amsterdam vooral een gevolg van het gereedkomen
van de Bijlmermeer op het moment waarop grote groepen Surinamers naar
Nederland kwamen. Deze wijk bleek minder populair te zijn bij de autochtone
bevolking dan was voorzien, wat het voor de nieuwkomende Surinamers nog
gemakkelijker maakte om de woningen te betrekken. Sindsdien is dit het gebied in
Amsterdam gebleven waar de wachttijden voor een woning het kortst zijn en waar
geen beperkende vestigingsvoorwaarden gelden. Deze woningen zijn niet goedkoop
maar voor minima betaalbaar door de verstrekking van huursubsidie. De kwaliteit
van de woningen is goed. In andere steden trokken Surinamers en Antillianen naar
wijken die ook populair waren onder autochtonen. Het geeft aan dat Surinamers en
Antillianen al vanaf een vroeg stadium een voorkeur aan de dag legden voor
kwalitatief goede woningen.

Surinamers en Antillianen wonen over het algemeen gespreider binnen de steden
dan Turken en Marokkanen. Zo woont van alle Surinamers en Antillianen 43% in
een buurt waar nog geen 10% van de bewoners van Surinaamse of Antilliaanse
herkomst is, terwijl slechts circa 25% van de Turken en Marokkanen tussen zo
weinig herkomstgenoten woont. Surinamers en Antillianen verhuizen vaker dan
Turken en Marokkanen naar een woning buiten de buurt en nemen meer deel aan
suburbanisatie. Desondanks komen buurten met hoge concentraties Surinamers en
Antillianen ook in de jaren negentig nog voor, bijvoorbeeld de Bijlmermeer in
Amsterdam. Eenoudergezinnen wonen vaker in dit soort buurten dan andere
huishoudens (Tesser et al. 1994). Voor hen heeft de nabijheid van herkomstgenoten
vermoedelijk een extra betekenis.
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Figuur 2.8 Turken en Marokkanen in Amsterdam, 1993 (aandeel in de bevolking per wijk)

Bron: SCP (op basis van gemeentelijke administratieve gegevens)
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Figuur 2.9 Surinamers en Antillianen in Amsterdam, 1993 (aandeel in de bevolking per wijk)

Bron: SCP (op basis van gemeentelijke administratieve gegevens)
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2.4.3 Kwaliteit van het wonen

In de jaren zeventig beginnen de erbarmelijke omstandigheden in de pensions voor
arbeidsmigranten in de openbaarheid te komen. Langzamerhand gaat de overheid
zich medeverantwoordelijk voelen voor de woonomstandigheden van de
arbeidsmigranten. Vooral als blijkt dat de meesten langer in Nederland blijven dan
was voorzien. De schoorvoetend op gang komende gezinshereniging laat dit
duidelijk zien. Turken en Marokkanen zijn na de overkomst van gezinsleden zelf
ook meer en meer gericht op een volwaardige woning. De overheid gaat over tot het
sluiten van pensions en het toewijzen van woningen aan allochtonen. De
gemeentelijke woningvoorraad en die van woningcorporaties is echter maar beperkt
toegankelijk voor allochtonen door de lange wachttijden, het gebrek aan grote
woningen en discriminatie in de woningtoewijzing. Turken en Marokkanen zijn
daarom in eerste instantie overgeleverd aan particuliere woningbezitters. In
sommige steden waar de particuliere huurmarkt een geringe omvang kent, besluiten
Turken en Marokkanen massaal te kopen, min of meer uit nood (b.v. in Utrecht).
Dit drijft, wij spreken over de jaren zeventig, in korte tijd de prijs van kwalitatief
slechte woningen enorm omhoog. De Turken en Marokkanen zijn alleen in staat
deze woningen te kopen met zogenoemde groeihypotheken. Het gevolg is dat zij
met jaarlijks hogere woonlasten te kampen hebben. De kwaliteit van hun toch al
slechte woningen gaat daarna door uitwoning en achterstallig onderhoud sterk
achteruit. In andere steden zoeken Turken en Marokkanen hun heil op de
particuliere huurmarkt, veelal geconcentreerd in oude buurten. 

Sinds de jaren tachtig is het aandeel Turken en Marokkanen met een koopwoning of
een particuliere huurwoning sterk geslonken ten gunste van het aandeel dat woont
in een woning van de gemeente of een woningcorporatie. Veel woningen van
noodkopers zijn aangekocht en opgeknapt door de gemeente, en huurders van
particuliere woningen zijn grotendeels vooraan op de wachtlijst van gemeentelijke
woningcorporatiewoningen terechtgekomen en doorgeschoven. De woningkwaliteit
is over het algemeen verbeterd.

Turken en Marokkanen wonen onevenredig veel in de oudere buurten van de grote
steden. Dit zegt hedentendage niet onmiddellijk iets over de woon- of
bouwtechnische kwaliteit van de woning of woonomgeving, omdat veel huizen in
deze wijken inmiddels zijn gerenoveerd. De kwaliteit van een woning wordt door
een divers aantal kenmerken van de woning en de woonomgeving bepaald. In het
beleid wordt veel waarde gehecht aan de grootte van een huis in relatie tot het aantal
personen dat het huishouden telt. Turkse en Marokkaanse huishoudens zijn
gemiddeld groter dan Nederlandse huishoudens (zie § 3.2.1). Desondanks wonen zij
minder vaak in een grotere woning. Per persoon beschikken Turkse en
Marokkaanse huishoudens over minder kamers en minder oppervlakte dan
Nederlanders. Volgens een veel gebruikte norm is een woning geschikt voor een
huishouden als deze één kamer meer telt dan het aantal personen van het
huishouden. Volgens deze norm woont 60% van de Turkse en Marokkaanse
huishoudens te klein, terwijl dit voor 20% van de overige bevolking geldt. Hierbij
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komt dat Turken en Marokkanen sterk ondervertegenwoordigd zijn onder de
bewoners van eengezinswoningen, terwijl eengezinswoningen meestal meer ruimte
herbergen dan flats of etagewoningen met een gelijk aantal kamers (van de zolder
kan bijvoorbeeld vaak nog een kamer gemaakt worden). Ook op grond van andere
aspecten van de woningkwaliteit (bouwjaar, tuin, isolatie, enz.) kunnen de
woningen van Turkse en Marokkaanse huishoudens worden geclassificeerd als
kwalitatief slechter dan gemiddeld. Dit kan aan een aantal oorzaken toegeschreven
worden (Van Dugteren 1993).
- Turken en Marokkanen wonen geconcentreerd in grote steden, waar weinig

eengezinswoningen staan.
- Hun gezinnen zijn gemiddeld groot en aan grote woningen bestaat gebrek.
- De leeftijd van Turken en Marokkanen is relatief jong, wat betekent dat starters

op de woningmarkt oververtegenwoordigd zijn.
- Het inkomensniveau is gemiddeld laag.
- Hiermee samenhangend is het eigen-woningbezit beperkt.

Ook als met deze factoren rekening wordt gehouden in de analyse van de
verschillen in woningkwaliteit, is de kwaliteit van de woningen van Turken en
Marokkanen minder dan die van andere bevolkingsgroepen. In de periode
1982-1990 is deze gemiddelde kwaliteit nauwelijks veranderd: niet verslechterd en
niet verbeterd. Tegenover de geringere woningkwaliteit staan de lagere kosten van
de woningen van Turken en Marokkanen. Gemiddeld besteden Turken en
Marokkanen een kleiner deel van hun huishoudensinkomen aan de huur dan andere
bevolkingsgroepen (Turken 15%, Marokkanen 14% en de overige bevolking 18%)
(Van Dugteren 1993).

Wat de kwaliteit van de woning betreft nemen Surinamers en Antillianen een
middenpositie in tussen Turken en Marokkanen enerzijds en de overige bevolking
anderzijds. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemiddelde woningbezetting (tabel 2.9),
het aantal kamers, de grootte van de woonkamer en de huur van de woning. Het
geldt niet voor het bouwjaar van de woning: de woningen van Surinamers en
Antillianen zijn gemiddeld nieuwer dan die van de overige bevolking. In de grote
steden wonen Surinamers en Antillianen bijvoorbeeld bijna tweemaal zo vaak in
een nieuwe woning. De huurquote (het aandeel van het inkomen dat aan de
nettohuur besteed wordt) van Surinamers (17%) ligt tussen die van Turken,
Marokkanen en autochtonen in, die van Antillianen is hoger dan welke groep dan
ook (20%) (Van Dugteren 1993).
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Tabel 2.9 Gemiddelde kamerbezetting Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaansea

huishoudens vergeleken bij de overige bevolking, 1982 en 1990 (in aantal personen per
kamer)

1982 1990

Turken 1,2 1,0
Marokkanen 1,5 1,2
Surinamers 1,0 0,8
Antillianen 0,8 0,8
overige bevolking 0,7 0,7b
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Definitie: naar nationaliteit en/of geboorteland hoofd.a

In de oorspronkelijke analyse zijn ook Zuid-Europeanen onderscheiden, de overigeb

bevolking betreft hierdoor iedereen die niet tot genoemde groepen inclusief
Zuid-Europeanen behoort

Bron: Van Dugteren (1993)

Ten slotte het volgende. In deze paragraaf stonden huishoudens centraal, hetgeen
logisch is als het gaat om wonen. Dit wekt de indruk alsof er geen verschillen zijn
tussen de woongeschiedenis van vrouwen en mannen. De woongeschiedenis is
echter een reflectie van de migratiegeschiedenis. Daarom ziet de woongeschiedenis
van allochtone vrouwen er anders uit dan die van mannen.

Paragraaf 2.2.1 heeft laten zien dat het merendeel van de Turkse en Marokkaanse
vrouwen en meisjes ofwel hier is geboren ofwel in het kader van gezinshereniging
of gezinsvorming naar Nederland is gekomen. Onder de arbeidsmigranten bevinden
zich weinig vrouwen. Dit impliceert dat de eerste fase in de woongeschiedenis van
immigranten uit deze landen, de pensions, aan de meeste vrouwen voorbij is
gegaan. Gezinsherening of gezinsvorming kan alleen plaatsvinden als de aanvrager
beschikt over een woning die aan een aantal normen voldoet. Vrouwen uit Marokko
en Turkije beginnen hun leven in Nederland dan ook meestal in een woning die
minimaal aan deze normen voldoet, hoewel inwoning bij de (schoon)familie ook
geen uitzondering is (zie § 3.4).

2.5 Verblijfsrechtelijke positie13

In deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: brochure
Buitenlandse vrouwen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (Justitie 1994), de
Vreemdelingencirculaires, de Inleiding vrouw en recht van Holtmaat en Loenen
(1989), artikelen van diverse auteurs in de tijdschriften Nemesis en Migrantenrecht,
het Handboek minderheden.

Hierna volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de verblijfsrechtelijke
positie van niet-Europeanen na aankomst in Nederland (zie ook de schematische
weergave in figuur 2.10). In de tekst wordt telkens gesproken over vrouwen, wat
niet wil zeggen dat niet dezelfde regels geldig zijn voor mannen. De sterkte van de
verblijfsrechtelijke positie is afhankelijk van de lengte van het verblijf in Nederland
en kan samenhangen met de duur en de vorm van de partnerrelatie, de arbeids- en
inkomenspositie en de inburgering in de Nederlandse samenleving. Overigens
vervalt het recht om in Nederland te verblijven voor iedere niet-Nederlander die
zich officieel vestigt in het land van herkomst of die langer dan negen maanden
buiten Nederland verblijft.

Sinds midden jaren zeventig zijn de migratiemogelijkheden naar Nederland sterk
ingeperkt. Het is vrijwel onmogelijk om alleen om redenen van arbeid naar
Nederland te komen. Gezinshereniging of gezinsvorming is ook aan (steeds meer)
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regels gebonden. Niet iedere in Nederland wonende Turk of Marokkaan kan zijn (al
dan niet aanstaande) partner of kinderen naar Nederland laten komen, net zomin als
iedere in Nederland opgegroeide allochtone vrouw een partner in het land van
herkomst kan zoeken en naar Nederland kan laten migreren. De voorwaarden voor
gezinshereniging en gezinsvorming hangen samen met de verblijfsstatus van de
aanvrager. Deze zullen aan de orde komen in paragraaf 2.5.3. 
De Nederlandse Antillen vormen onderdeel van het Koninkrijk en daarom hebben
migranten afkomstig van deze eilanden de Nederlandse nationaliteit. Momenteel
hebben ook bijna alle Surinamers in Nederland de Nederlandse nationaliteit. In de
jaren voorafgaand aan de onafhankelijkheid (1975) en nog enige jaren daarna
konden in Suriname wonende Surinamers ervoor kiezen het Nederlanderschap te
behouden, dan wel de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Na 1980 was het niet
langer mogelijk voor een in Suriname wonende Surinamer om de Nederlandse
nationaliteit te verkrijgen. Surinamers met de Surinaamse nationaliteit die thans naar
Nederland willen migreren vallen onder dezelfde regelingen als Turken en
Marokkanen. Degenen met een Nederlandse nationaliteit kunnen zich onbeperkt in
Nederland vestigen. Bij tijd en wijle is dit recht ter discussie gesteld, het meest
recentelijk na de publiciteit over de hoge criminaliteit van Antilliaanse jongeren in
Nederland (zie b.v. Ahmad Ali 1992). Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een
wijziging van het recht van (koloniale) Nederlanders in Nederland te verblijven.

2.5.1 Verblijfsstatus van gezinsherenigers en -vormers na aankomst in Nederland 

De laatste jaren is er in toenemende mate politieke aandacht voor de sociale en
economische integratie van nieuw binnenkomende migranten. Het kabinet heeft
recentelijk verplichtingen ten behoeve van inburgering voor nieuwkomers in het
vooruitzicht gesteld. In de toekomst zou het verblijfsrecht in het geding kunnen
komen bij niet-deelname aan inburgeringsprogramma's. Vooruitlopend hierop volgt
op deze plaats een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot het
nieuwkomersbeleid.

Het kabinet heeft voor de zogenoemde nieuwkomersprogramma's vanaf 1994 extra
geld beschikbaar gesteld (TK 1994/1995). De programma's worden uitgevoerd door
de gemeenten. Gemeenten worden gestimuleerd een integraal plan op te stellen, om
de inburgering van nieuwkomers te bewerkstelligen.
Het is de bedoeling dat elke nieuwkomer kort na aankomst benaderd wordt voor een
intake-gesprek bij het gemeentelijk Bureau Nieuwkomers. Daar wordt bepaald voor
welk programma de nieuwkomer in aanmerking komt. Dit programma bestaat uit
een keten van elkaar opvolgende stappen met de nadruk op taalcursussen,
opleidingen en begeleiding op weg naar werk. Een groot aantal verschillende
organisaties neemt deel aan de keten. Om de aansluiting tussen de schakels optimaal
te laten verlopen, zijn trajectbegeleiders aangesteld.

Een aantal gemeenten is al ver gevorderd met het opstellen van de plannen en de
uitvoering ervan. In de grote steden bereiken de programma's op dit moment 25%
tot 75% van de nieuwkomers. Niet elke groep wordt in dezelfde mate bereikt. De
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evaluatierapporten geven weer dat vrouwen veel minder participeren in de
programma's dan mannen. Het streven is om de capaciteit zodanig uit te breiden dat
in 1996 100% van de nieuwkomers kan worden bereikt. Zolang dit niet is
gerealiseerd, is de deelname aan een nieuwkomersprogramma vrijwillig.  Een14

verplichtstelling zal de deelname en de inburgering van vrouwelijke nieuwkomers
ten goede kunnen komen. 

Inburgering kan niet los worden gezien van de rechten die nieuwkomers hebben op
verblijf in Nederland. Een onzekere rechtspositie staat de gerichtheid op de nieuwe
samenleving in de weg. De verblijfsrechten van gezinsherenigers (waaronder in het
hiernavolgende voortaan ook gezinsvormers verstaan worden) hangen nauw samen
met de verblijfsduur in Nederland.

De verblijfsrechten in de eerste drie jaar
De verblijfsrechten van niet-Nederlanders zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet.
Op 1 januari 1994 is de Vreemdelingenwet ingrijpend veranderd. Degenen die voor
die datum in aanmerking kwamen voor bepaalde rechten, vallen nog onder de oude
wet. De rechten van allochtonen zijn daarom nu afhankelijk van de datum waarop
zij zijn gemigreerd.

De situatie in het eerste jaar na aankomst is onveranderd gebleven. Zij die in het
kader van gezinshereniging naar Nederland komen, krijgen bij aankomst een af-
hankelijke verblijfsvergunning (zie figuur 2.10 (a)), die een jaar geldig is en
verbonden aan de verblijfspositie van degene die de gezinshereniging heeft aan-
gevraagd. Deze vergunning geeft het recht om in Nederland te wonen en te werken
zolang de aanvrager van de gezinshereniging legaal in Nederland verblijft en zolang
de relatie tussen de gezinshereniger en de aanvrager bestaat en zij ook samen
wonen. Na een jaar verblijf in Nederland, zijn de rechten van degenen die onder de
oude wet vallen anders dan de rechten van degenen die onder de nieuwe wet vallen.
De oude wet voorziet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (de blauwe
kaart) voor gezinsherenigers, na het verstrijken van het eerste verblijfsjaar. Deze
verblijfsvergunning is nog steeds verbonden aan de status van de aanvrager van de
gezinshereniging en van het voortbestaan van het gezinsverband. Een verschil met
de tijdelijke (afhankelijke) verblijfsvergunning die de gezinhereniger in het eerste
verblijfsjaar had, is dat de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd niet ingetrokken
kan worden bij een strafrechtelijke overtreding, terwijl dat wel mogelijk is bij een
tijdelijke (afhankelijke) verblijfsvergunning.

In de nieuwe wet is de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgeschaft.
Daarvoor in de plaats moet de gezinshereniger de afhankelijke verblijfsvergunning
jaarlijks laten verlengen. Het is noodzakelijk de verlenging tijdig aan te vragen,
omdat de rechten vervallen als er zes maanden zijn verstreken na het verlopen van
de vergunning. Bij verlenging wordt gekeken of de relatie nog bestaat en of
degenen van wie de gezinshereniger afhankelijk was, nog dezelfde verblijfstitel
bezit. Criminele activiteiten kunnen leiden tot intrekking van deze verblijfstitel.
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Na drie jaar verblijfsvergunning
Als een `vreemdeling' drie jaar in Nederland woont, kan zijn of haar verblijfsstatus
wijzigen. De nieuwe Vreemdelingenwet heeft aan deze regels niets veranderd.
Na drie jaar kunnen namelijk degenen die zijn gehuwd met een Nederlander, dan
wel drie jaar hebben samengewoond met een Nederlander, mits zij zijn
ingeburgerd,  de Nederlandse nationaliteit aanvragen (zie figuur 2.10 (b)).15

Andere gezinsherenigers kunnen een zelfstandige vergunning aanvragen tot verblijf
voor een ander verblijfsdoel, bijvoorbeeld in het geval zij een eigen inkomen
verwerven. Dit kan, maar hoeft niet een verlies van de afhankelijke titel tot gevolg
te hebben. De twee kunnen naast elkaar bestaan. De zelfstandige
verblijfsvergunning (zie figuur 2.10 (c)) heeft als voordeel vergeleken bij de
afhankelijke verblijfsvergunning dat de positie van de gezinshereniger niet langer
verbonden is aan die van de aanvrager van de gezinshereniging. Mocht de aanvrager
van gezinshereniging bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook het land worden
uitgezet, dan heeft dit geen consequenties voor de gezinshereniger. Ook kan de
relatie zonder gevaar voor de verblijfspositie van de gezinshereniger verbroken
worden. Een zelfstandige verblijfsvergunning wordt toegekend als de aanvraagster
minimaal drie jaar met haar partner gehuwd is en zij samen minimaal een jaar in
Nederland hebben gewoond. Bovendien dient zij te voldoen aan de inkomenseis.
Dat betekent dat de aanvraagster van de zelfstandige verblijfsvergunning een
looninkomen moet hebben, een WW-uitkering, of een WAO-uitkering boven het
bijstandsniveau. Een bijstandsuitkering is niet voldoende. Bij de jaarlijkse
verlenging van de zelfstandige verblijfsvergunning gelden dezelfde eisen als bij de
aanvraag. 

Ten slotte biedt de wet de mogelijkheid zelfstandige verblijfsvergunningen te
verstrekken wegens klemmende redenen van humanitaire aard,  waarbij geen16

inkomenseis gesteld hoeft te worden.

Na vijf jaar verblijfsvergunning
Degenen die vijf jaar een vergunning tot tijdelijk verblijf hebben gehad, kunnen
opteren voor een vergunning voor onbepaalde tijd: de vestigingsvergunning (zie
figuur 2.10 (d)). Ook de regels met betrekking tot het toekennen van een
vestigingsvergunning zijn na de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet
onveranderd gebleven. Als de aanvrager nog geen tien jaar in Nederland woont, dan
kan hij of zij alleen voor een vestigingsvergunning in aanmerking komen indien het
gezinsinkomen duurzaam (dat wil zeggen nog minstens een jaar) boven het
bijstandsniveau (voor een gezin) uit zal stijgen. Ook kan na vijf jaar legaal verblijf
in Nederland de Nederlandse nationaliteit (zie figuur 2.10 (e)) worden aangevraagd.
Die wordt toegekend als de aanvrager ingeburgerd is.17

Na tien jaar verblijfsvergunning
Na tien jaar legaal verblijf met een tijdelijke verblijfsvergunning wordt de
inkomenseis niet meer gesteld en kan iedere vreemdeling een vestigingsvergunning
krijgen (zie figuur 2.10 (f)).
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Figuur 2.10 Mogelijk te verkrijgen verblijfstitels van gezinsherenigers na aankomst in Nederland

* De letters tussen haakjes verwijzen naar de tekst.

2.5.2 De positie van vrouwen na scheiding

Als een vrouw die in het kader van gezinshereniging naar Nederland is gekomen, in
de eerste drie jaar van haar huwelijk gaat scheiden, brengt dit grote risico's met zich
mee. Pas na drie jaar huwelijk (dan wel drie jaar ongehuwde samenwoning) en één
jaar legaal verblijf in Nederland, komt zij in aanmerking voor een zelfstandige
verblijfsvergunning. Voor die tijd is haar verblijf gekoppeld aan haar gezinssituatie.
Bij scheiding bestaat er geen gezinssituatie meer en heeft zij in principe geen recht
meer op verblijf in Nederland, ook niet als zij in haar eigen onderhoud kan
voorzien. Er is een uitzondering: sinds kort heeft Turkije met de EG-landen een
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verdrag gesloten, waarin bepaald is dat Turkse onderdanen die minstens een jaar bij
een werkgever hebben gewerkt en daar, naar het zich laat aanzien, nog enige tijd
blijven werken, hun verblijf kunnen continueren, ook als er sprake is van scheiding
van de partner binnen drie jaar huwelijk.

Vrouwen die met uitzetting worden bedreigd vanwege een scheiding binnen drie
jaar huwelijk kunnen een verblijfsvergunning aanvragen op humanitaire gronden.
Voor 1 juli 1993 mochten deze vrouwen van de rechter in Nederland blijven totdat
uitsluitsel over de aanvraag werd gegeven. Gedurende deze procedure konden zij
een bijstandsuitkering en een woonvergunning krijgen. Tegenwoordig mag de
Sociale dienst geen uitkering meer geven als de Vreemdelingendienst van mening is
dat de zaak kansloos is. In een aantal gemeenten wordt de zaak al kansloos
gevonden als de vrouw korter dan drie jaar gehuwd is geweest. Dit brengt veel
problemen met zich mee. Dit kan vrouwen in een moeilijk parket brengen. Stel
bijvoorbeeld dat een vrouw binnen drie jaar huwelijk vanwege mishandeling haar
man wil verlaten en haar toevlucht zoekt tot een Blijf van Mijn Lijf huis. Deze
opvanginstantie kan het zich financieel niet veroorloven vrouwen onderdak te
verlenen die geen zelfstandige bron van inkomsten hebben. Om uitzetting te
voorkomen, is er dan vrijwel geen andere oplossing dan de scheiding uit te stellen.

Vrouwen die langer dan drie jaar gehuwd zijn geweest en direct voorafgaande aan
de scheiding minimaal een jaar in Nederland hebben gewoond dan wel drie jaar
ongehuwd hebben samengewoond met hun (ex-)partner en die niet zelfstandig in
hun onderhoud kunnen voorzien, hebben bij scheiding recht op een zelfstandige
verblijfsvergunning voor de duur van een jaar. Na een jaar moeten zij zelfstandig in
hun onderhoud kunnen voorzien. Er heerst onduidelijkheid over de vraag of de
inkomenseis ook gesteld moet worden aan alleenstaande vrouwen met kinderen
beneden de zes jaar. In de praktijk stelt de (plaatselijke) vreemdelingenpolitie aan
deze vrouwen soms wel en soms niet die eis. Vrouwen die geen jonge kinderen
hebben en er een jaar na de scheiding niet in zijn geslaagd een duurzame baan te
vinden, maken kans op uitzetting. Als de scheiding na vijf jaar plaatsvindt, kunnen
vrouwen overwegen om zich te laten naturaliseren. Hiervoor is het wel noodzakelijk
dat zij de Nederlandse taal goed beheersen. Gescheiden vrouwen die langer dan vijf
jaar in Nederland zijn en een (duurzame) baan hebben die meer oplevert dan het
bijstandsniveau, en vrouwen die langer dan tien jaar in Nederland verblijven,
hebben recht op een vestigingsvergunning. Zij kunnen voor onbepaalde tijd in
Nederland blijven. Dat betekent dat vrouwen die zich niet willen of kunnen laten
naturaliseren, die geen arbeidsinkomen hebben en geen jonge kinderen verzorgen
pas veilig kunnen scheiden (dat wil zeggen: zonder dat zij het risico lopen uitgezet
te worden) als zij meer dan tien jaar in Nederland verblijven.

De regelingen in de Vreemdelingenwet brengen voor Turkse en Marokkaanse
vrouwen in vergelijking met mannen onevenredig veel risico's met zich mee,
aangezien het overgrote deel geen werk heeft, zoals hoofdstuk 5 zal laten zien.
Daarbij komt dat de vrouwen die wel werken vaker dan mannen een tijdelijk of
flexibel arbeidscontract hebben en relatief weinig verdienen. In totaal heeft slechts
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17% van de Turkse vrouwen een persoonlijk inkomen dat uitstijgt boven het
bijstandsniveau en van de Marokkaanse vrouwen niet meer dan 9% (zie
hoofdstuk 5). Tot naturalisatie zal een groot deel van de vrouwen gezien hun
geïsoleerde en op de eigen groep gerichte bestaan ook niet over kunnen gaan. Dit
houdt in dat niet alleen de Turkse en Marokkaanse vrouwen die korter dan drie jaar
gehuwd zijn bij scheiding de kans lopen uitgezet te worden, maar ook een
aanzienlijk deel van de oudere vrouwen, die soms al jaren (maar nog geen tien jaar)
in Nederland wonen.

Een scheiding kan Turkse en Marokkaanse vrouwen niet alleen in Nederland in een
lastig parket brengen, maar ook in het land van herkomst. Een in Nederland
uitgesproken echtscheiding wordt namelijk elders niet altijd erkend. In Turkije kan
een erkenningsprocedure opgestart worden. De kans op succes is vrij groot,
aangezien de mogelijkheden tot echtscheiding in Turkije en Nederland niet sterk
van elkaar verschillen sinds het Turkse rechtssysteem niet meer gebaseerd is op het
islamitische recht. Ook zijn de te volgen procedures in het geval de twee
wetgevingen niet overeenkomen, vastgelegd in een overeenkomst tussen Nederland
en Turkije. Desondanks kan een erkenningsprocedure tijdrovend zijn. Tussen
Nederland en Marokko bestaat een dergelijke overeenkomst niet. De verschillen
tussen de twee rechtssystemen zijn groot. Dit komt vooral doordat Marokko een
familierecht kent dat gebaseerd is op de Koran. Het is voor een vrouw (of man) die
in Nederland is gescheiden moeilijk om de scheiding erkend te krijgen in Marokko.

Dit betekent dat een vrouw tegelijkertijd volgens de Nederlandse rechtsregels
gescheiden kan zijn maar volgens de Turkse of Marokkaanse wet nog gehuwd is.
Dit wordt een hinkende situatie  genoemd. Van Marokkaanse vrouwen is bekend18

dat dit tot verregaande problemen kan leiden als zij een bezoek brengen aan
Marokko of zich daar weer willen (of moeten, in geval van uitzetting) vestigen. Zo
kunnen zij worden aangeklaagd wegens het niet nakomen van huwelijkse
verplichtingen (b.v. omdat zij niet bij hun man wonen). Als vrouwen na de
scheiding hertrouwen terwijl het eerste huwelijk volgens de Marokkaanse wet nooit
is ontbonden, kunnen zij zelfs beschuldigd worden van overspel met boetes en
gevangenisstraffen tot gevolg.

Om justitiële redenen is daarom scheiden te verkiezen op gronden die in beide
rechtssystemen geaccepteerd worden. Volgens een artikel van Jordens-Cotran is dit
voor een Marokkaanse vrouw  alleen het geval als de man zijn onderhouds-19

verplichting jegens de vrouw niet nakomt, en/of de vrouw door de man is
mishandeld (Jordens-Cotran 1991: 57). Als de scheiding ook op Marokkaanse
gronden is goedgekeurd, is de kans groter dat de gescheiden vrouw door geloofs- en
herkomstgenoten sociaal wordt geaccepteerd.  Daarnaast biedt het de vrouw de20

mogelijk om na de scheiding weer op islamitische wijze te trouwen.

Overigens lost een zogenoemde wedernationale erkenning van de echtscheiding
voor een Marokkaanse vrouw niet alle problemen op, omdat het volgens het
Marokkaanse recht onmogelijk is voor een vrouw om de kinderen toegewezen te
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krijgen. Zij loopt na de echtscheiding het risico haar kinderen te verliezen als dezen
het land van herkomst bezoeken.

2.5.3 Recht op gezinshereniging

De toestemming voor gezinshereniging is afhankelijk van de verblijfstitel en de
financiële situatie van de aanvrager. Daarnaast wordt de relatie tussen de aanvrager
en de gezinsleden of de aanstaande partner kritisch bekeken.
Verblijfsvergunninghouders moeten gehuwd zijn of binnenkort gaan huwen,
vestigingsvergunninghouders kunnen ook een partner laten over komen met wie ze
gaan samenwonen en niet gaan trouwen. Niet-Nederlanders die een partner naar
Nederland over willen laten komen, wordt de extra eis van passende huisvesting
gesteld.

Sinds het in werking treden van de nieuwe Vreemdelingenwet (1 januari 1994) zijn
de toelatingseisen inzake gezinshereniging verscherpt. De grootste wijzigingen
sinds 1 januari 1994 betreffen die ten aanzien van de inkomenseisen. Voorheen
hoefden alleen houders van een verblijfsvergunning een bepaald inkomen te hebben
om tot gezinshereniging over te kunnen gaan. Degenen met een sterkere
verblijfsrechtelijke positie konden gezinsleden over laten komen als zij aantoonden
dat zij om niet-verwijtbare redenen over onvoldoende middelen van bestaan
beschikten. Dit betekende dat werklozen meestal wel hun gezinsleden naar
Nederland konden laten komen. Nu geldt een inkomenseis voor iedereen,
uitgezonderd alleenstaande ouders van kinderen onder de zes jaar:21

gezinshereniging kan alleen plaatsvinden als de aanvrager een arbeidsinkomen, een
WW-uitkering of WAO-uitkering heeft van minimaal 70% van het minimumloon.
Bovendien moet het arbeidscontract nog minstens een jaar lopen, ofwel de uitkering
nog minimaal drie jaar duren. 
Ook de eisen ten aanzien van de passendheid van de huisvesting zijn sinds 1 januari
1994 verscherpt. Voorheen konden pasgehuwde stellen kiezen voor inwoning bij de
schoonouders als deze beschikten over voldoende ruimte. Nu wordt als extra
voorwaarde gesteld dat ook de verhuurder akkoord moet zijn met inwoning.
Aangezien inwoning in huurcontracten vaak expliciet wordt verboden, werpt dit een
extra drempel op.

Voor gezinsvorming (huwelijksmigratie)  bestaat een aantal specifieke22

voorwaarden. Degene die zelf in het kader van gezinshereniging is gemigreerd en
na 1 januari 1994 een aanvraag tot gezinsvorming heeft ingediend, moet minimaal
drie jaar in Nederland verblijven. De beide partners moeten bovendien ouder zijn
dan 18 jaar. Om schijnrelaties tegen te gaan moeten de partners onmiddellijk na de
gezinsvorming gaan samenwonen. De inkomenseis van gezinsherenigers is dezelfde
als die voor gezinsvormers: de aanvrager van gezinsvorming moet een vaste baan
hebben die meer oplevert dan een bijstandsuitkering. Voor jonge allochtonen met de
Nederlandse nationaliteit dan wel een vestigingsvergunning is de inkomenseis
aangepast, aangezien hun zwakke arbeidsmarktpositie het hen anders vrijwel
onmogelijk maakt een partner in het land van herkomst te zoeken. De hoogte van
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het inkomen van 18-23-jarigen is nu irrelevant indien zij 32 uur of meer per week
werken. Ook zijn hoofden van eenoudergezinnen die ouder zijn dan 23 jaar en een
kind jonger dan zes jaar verzorgen, geheel vrijgesteld van de inkomensnorm
wanneer zij een partner willen laten migreren.

Over het algemeen kan worden gesteld dat personen zonder werk, met weinig
omvangrijke banen en onzekere arbeidscontracten relatief weinig mogelijkheden tot
gezinshereniging of gezinsvorming hebben. In die zin kan de nieuw ingevoerde
inkomenseis de instroom van migranten effectief beperken. Formeel is dit niet de
reden geweest waarom deze verandering is doorgevoerd, maar de regels zullen in
elk geval vertraging van migratie tot gevolg hebben. Diegenen bijvoorbeeld, die
voor hun achttiende al zijn gehuwd (en dat komt nogal eens voor in Turkije en
Marokko, zie hoofdstuk 3), zullen moeten wachten totdat zijzelf en de aanvrager
van gezinsvorming 18 jaar zijn geworden. Anderen die een partner uit het
buitenland willen trouwen, moeten wachten totdat zij aan de inkomenseis en de
huisvestingseis voldoen. Onder de huidige arbeidsmarktcondities (in het bijzonder
voor allochtonen) kan het wachten jaren in beslag nemen. Uiteindelijk lukt het de
meesten wel te voldoen aan de eisen. Volgens de meeste onderzoeken op dit terrein
trouwt het merendeel van de Turkse en Marokkaanse jongeren een partner uit het
herkomstland.

Voor de overkomst van ouders van in Nederland wonende vreemdelingen gelden
speciale regels. De voor migratie in aanmerking komende ouders dienen
alleenstaand te zijn en het grootste deel van hun kinderen moet in Nederland wonen.
Deze kinderen moeten financieel in staat zijn hun vader of moeder te onderhouden,
een stevige verblijfspositie bezitten en beschikken over voldoende huisvesting.
Voor Turkse en Marokkaanse ouders geldt een minimale leeftijd van 65 jaar, voor
Surinaamse ouders ontbreekt een dergelijke inperking.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het hebben van een baan de
verblijfsrechtelijke positie in een aantal gevallen positief beïnvloedt. Werkenden
kunnen zich niet alleen sneller dan de anderen een steviger verblijfspositie
verwerven, maar krijgen bovendien meer mogelijkheden om zelf te bepalen
wanneer zij hun (aanstaande) partner of kinderen uit het land van herkomst over
laten komen. Vrouwen, en zeker allochtone vrouwen, hebben duidelijk minder vaak
dan mannen een duurzame baan. Dit betekent dat een wetgeving die degenen met
werk bevoordeelt boven degenen zonder werk, in principe mannen bevoordeelt
boven vrouwen. Anderzijds leidt de inkomenseis naar alle waarschijnlijkheid (en de
cijfers wijzen al in deze richting) tot een verhoging van arbeidsparticipatie van
jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen, die alleen op die manier een partner uit het
land van herkomst over kunnen laten komen. Dit kan juist hun maatschappelijke
positie helpen versterken. De wetgeving kan zodoende een legitimatie zijn voor de
deelname aan het maatschappelijke leven.

2.6 Samenvatting
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In het eerste deel van dit hoofdstuk werd de migratiegeschiedenis van Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen beschreven. Aangetoond werd dat de
meeste allochtonen niet langer dan twintig jaar in ons land verblijven. De tweede
generatie allochtonen, degenen die in Nederland zijn geboren, maakt nog slechts
een derde van de allochtone bevolking uit. Zij zijn over het algemeen nog niet op
volwassen leeftijd gekomen.

In het hoofdstuk werd onderscheid gemaakt tussen de migratiegeschiedenis van
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds.
Marokkanen en Turken zijn naar Nederland gekomen om hier te werken. Het doel
van de meeste migranten bestond eruit voldoende geld te verdienen om in het land
van herkomst een beter bestaan op te bouwen. Tijdelijkheid was het devies, maar
het pakte anders uit. Het duurde in de praktijk te lang om zoveel geld bij elkaar te
sparen dat een goede toekomst voor het gezin in het land van herkomst
gegarandeerd kon worden. Massaal besloten de Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders hun gezinnen naar Nederland over te laten komen. Zo volgde op de
fase van arbeidsmigratie een fase van gezinshereniging. De kinderen van de
migranten zoeken hun huwelijkspartner voor een groot deel in de landen van
herkomst. Dit laatste migratieproces wordt gezinsvorming genoemd.
De migratie uit Suriname en de Nederlandse Antillen heeft een andere oorsprong.
Het komt voort uit (voormalige) koloniale banden. Sinds 1975 is Suriname
onafhankelijk, waarmee ook de migratiemogelijkheden zijn ingeperkt. Migratie
vanuit de Nederlandse Antillen is tot op heden aan geen enkele beperking
gebonden. In de loop van de tijd is het karakter van de migratie vanuit Suriname en
de Nederlandse Antillen veranderd. Kortgezegd is de migratie omgeslagen van een
elitaire migratie naar een migratie vanuit alle lagen van de bevolking. Onder de
Antilliaanse migranten overheersen de laatste jaren zelfs de laagste
sociaal-economische klassen.

Het antwoord op de eerste vraag die in dit hoofdstuk werd gesteld, luidt: de
migratiegeschiedenis van de volwassen Turkse en Marokkaanse vrouwen die nu in
Nederland wonen verschilt duidelijk van die van Turkse en Marokkaanse mannen,
de migratiegeschiedenis van vrouwen uit Suriname en de Nederlandse Antillen
onderscheidt zich daarentegen nauwelijks van mannen uit deze landen. Eigenlijk
zijn er drie typen migranten uit Turkije en Marokko te onderscheiden, die op
volwassen leeftijd zijn gemigreerd: ten eerste de (hoofdzakelijk mannelijke)
arbeidsmigranten, ten tweede de gezinsherenigende vrouwen, ten derde de
huwelijksmigranten (zowel vrouwen als mannen, maar de laatste jaren overheersen
de mannen duidelijk). Dan zijn er nog twee groepen die op dit moment voor het
grootste deel nog minderjarig zijn: de meegemigreerde kinderen, die in Nederland
zijn opgegroeid enerzijds en de tweede generatie, die hier is geboren anderzijds.
Jongens en meisjes zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd in beide groepen.
Gemiddeld genomen zijn Turkse en Marokkaanse vrouwen korter in Nederland en
op hogere leeftijd gemigreerd dan hun mannelijke herkomstgenoten.

De tweede vraag is gericht op demografische verschillen. Allochtone groepen
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hebben een jong leeftijdsprofiel. Er is duidelijk sprake van een
ondervertegenwoordiging van ouderen, hoewel deze groep in omvang groeit. Het
betekent onder meer dat in grote steden allochtonen wel een aanzienlijk deel van de
jongeren uitmaken, maar een minderheid vormen van de hogere leeftijdsgroepen.
De verhouding tussen vrouwen en mannen is binnen alle vier groepen momenteel
redelijk evenwichtig. Een aantal jaren geleden domineerden mannen de Turkse en
Marokkaanse bevolkingsgroep nog, terwijl de Surinaamse en Antilliaanse groep
altijd al vrij evenwichtig naar sekse opgebouwd is geweest.

De derde vraag heeft betrekking op het verschil in migratieachtergrond. Van alle
vrouwen zijn Turkse en Marokkaanse vrouwen gemiddeld korter in Nederland dan
hun mannelijke herkomstgenoten en zij zijn ook op gemiddeld oudere leeftijd naar
Nederland gemigreerd. De migratieachtergrond van Surinaamse vrouwen
onderscheidt zich nauwelijks van die van Surinaamse mannen. Antilliaanse
vrouwen zijn vaker dan hun mannelijke herkomstgenoten in Nederland geboren en
zijn ook gemiddeld korter in Nederland.

Allochtonen wonen geconcentreerd in het Westen van het land en voor een groot
deel in de grote steden (vraag d). Binnen de grote steden zijn er een aantal wijken
met een hoge concentratie van allochtonen, terwijl in andere wijken bijna geen
allochtonen wonen. Turken en Marokkanen wonen deels in andere wijken, dan
Surinamers en Antillianen. De laatsten leggen een voorkeur aan de dag voor
nieuwere en wat duurdere woningen. De kwaliteit van de woningen van Turken en
Marokkanen blijft achter bij de gemiddelde kwaliteit van de woningen van
autochtonen. Er is vooral een verschil in woningbezetting.

Vreemdelingen hebben in Nederland een andere status dan Nederlanders (vraag e).
Vergeleken bij andere landen hebben allochtonen in Nederland een stevige
rechtspositie. In de eerste jaren van verblijf is de rechtspositie nog zwak; na enige
jaren, de snelheid is grotendeels afhankelijk van de inkomenssituatie, versterkt de
rechtspositie. Niet alleen de rechtspositie, maar ook de mogelijkheid om een partner
uit het land van herkomst naar Nederland te laten komen is afhankelijk van de werk-
of inkomenssituatie.
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Dat wil zeggen: zij bezitten al dan niet de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse nationaliteit, dan wel zijn in3

een van de genoemde landen geboren, dan wel hun ouders zijn in deze landen geboren.
Gemakshalve wordt Aruba in dit rapport niet telkens apart van de Nederlandse Antillen genoemd, hoewel dit4

eiland in 1986 officieel de status aparte heeft gekregen en strikt genomen niet meer tot de Nederlandse
Antillen gerekend kan worden.
Het is echter lang niet zeker dat deze daling zal continueren. In het verleden heeft de migratie zich5

gekenmerkt door vele fluctuaties en ook nu zou de daling weer kunnen omslaan in een stijging.
Deze behelsde een financiële tegemoetkoming voor migranten ouder dan 50 jaar.6

Het kan gaan om zowel remigranten (personen die geboren zijn in Turkije of Marokko) als emigranten7

(personen van Turkse of Marokkaanse origine, maar geboren in Nederland).
Een gezinshereniger is in het onderzoek van Naborn (1992) iemand die op basis van een verzoek tot8

gezinshereniging naar Nederland komt. Het gaat ofwel om een partner ofwel om minderjarige kinderen, ofwel
om meerderjarige kinderen of ouders die "feitelijk behoren tot het gezin voor zover hun achterlating een
onevenredige hardheid zou betekenen." Gezinsvorming is hier niet te onderscheiden van gezinshereniging.
Bijlage A voor informatie over het ISEO/SPVA-onderzoek.9

Dit zijn, begin 1995, de meest recente cijfers waarbij gebruik is gemaakt van de meest ruime definiëring.10

Of preciezer: het merendeel van de Antillianen is korter dan tien jaar geleden voor het laatst naar Nederland11

gemigreerd. Velen hebben ook voor die tijd al in Nederland gewoond.
Antillianen vormen een uitzondering, omdat zich onder de immigranten velen bevinden die niet voor de12

eerste keer Nederland binnenkomen. Bovendien komt het voor dat in Nederland geboren Antillianen een
periode op de Antillen hebben gewoond. 
Met dank aan Sarah van Walsum voor haar waardevolle commentaar op een eerdere versie van deze13

paragraaf.
Alleen Rotterdam kent in voorkomende gevallen verplichte deelname.14

Ingeburgerd zijn, wil zeggen de taal spreken en niet louter gericht zijn op het land van herkomst. Tot 199215

moesten de aanvragers ook bereid zijn hun eigen nationaliteit op te geven, indien mogelijk. Marokko geeft
haar burgers niet het recht om de nationaliteit op te geven. Marokkanen konden dan ook Nederlander worden
zonder hun Marokkaanse nationaliteit op te geven. Sinds 1992 is het voor iedereen mogelijk twee
nationaliteiten te hebben.
Redenen van humanitaire aard kunnen eruit bestaan de vreemdeling nauwe banden heeft met Nederland of in16

Nederland wonende personen, of dat terugkeer naar het land van herkomst redelijkerwijs niet verlangd kan
worden.
Zie noot 12.17

Andersom kan ook een hinkende situatie ontstaan: het Marokkaanse recht biedt de man de mogelijkheid het18

huwelijk eenzijdig nietig te verklaren door verstoting, terwijl verstoting volgens het Nederlandse recht geen
echtscheidingsgrond is. De man is dan wel volgens het Marokkaanse recht gescheiden, maar niet volgens het
Nederlandse recht. Dit betekent voor de in Nederland wonende vrouw bijvoorbeeld dat de Nederlandse
rechter haar man geen alimentatieverplichting op kan leggen.
Mannen hebben in Marokko een groter aantal geaccepteerde redenen om te scheiden dan vrouwen.19

Scheiden is in Marokko overigens een zeer veel voorkomend verschijnsel. Dit land behoort tot de landen met20

de hoogste echtscheidingscijfers ter wereld.
Ook zijn uitgezonderd: werklozen van 57,5 jaar en ouder, volledig arbeidsongeschikten en AOW'ers ongeacht21

de hoogte van hun inkomen.
Van gezinsvorming of huwelijksmigratie is sprake bij relaties die aangegaan worden op het moment dat een22

van beide partners in Nederland verblijft.

Noten
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3  RELATIEPATRONEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het sociale netwerk van allochtone vrouwen centraal. De
verhouding tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen en hun kinderen en de
plaats van vrouwen binnen een breder familiaal netwerk zijn vaak zeer bepalend
voor de positie die vrouwen innemen op andere maatschappelijke terreinen. De
beslissing van een vrouw wel of niet betaald werk te verrichten houdt vaak verband
met haar thuissituatie. De beslissing van een meisje wel of niet te gaan studeren
hangt deels samen met normen en waarden ten aanzien van de taakverdeling die een
meisje binnen haar toekomstige gezinssituatie te wachten staat. De sterke
samenhang tussen privé-omstandigheden, onderwijs- en arbeidsloopbaan is de
belangrijkste reden waarom relatiepatronen in dit rapport een zo'n belangrijke plaats
toebedeeld hebben gekregen.

Daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan sociale relatiepatronen omdat
deze een functie vervullen om de eigen groep te onderscheiden van de andere. In de
beeldvorming van `de andere' cultuur spelen man-vrouwverhoudingen,
opvoedingswaarden en gezinsvormen doorgaans een prominente rol. Net zozeer
hebben sociale structuren symbolische waarde voor de identificatie met de eigen
cultuur. Op deze manier spelen de specifieke kenmerken van de sociale structuur
een belangrijke rol in de afbakening van elkaars identiteit. Sommigen spreken van
een `ethnic boundary'. Een dergelijke afgrenzing kan veranderingen vertragen of
zelfs verhinderen.

In dit hoofdstuk krijgen de waarden die aan de basis staan van een cultuur speciale
aandacht. Verondersteld wordt dat een ieder die afkomstig is uit de besproken
cultuur iets van deze basiswaarden vervlecht in het sociale leven. In de praktijk van
alledag kunnen de variaties talrijk zijn en vinden er ook voortdurend veranderingen
plaats. Juist vanwege de enorme variatie in gedragspatronen ligt op de dagelijkse
praktijk pas in tweede instantie de nadruk. Naast de basiswaarden zijn de mogelijke
en waargenomen verschuivingen in gedragspatronen onderwerp van analyse. In dit
hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de invloed van de migratiebeweging op
veranderingen in relatiepatronen. De migratie is namelijk wat allochtonen in
Nederland met elkaar gemeen hebben en wat hen onderscheidt van autochtonen. Het
zijn groepen die zich hebben verplaatst van een land dat cultureel en geografisch ver
van Nederland verwijderd is. Het is duidelijk dat de invloed van migratie op de
vormgeving van relatiepatronen niet anders dan in hypothetiserende zin beschreven
kan worden.
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: begonnen wordt met een overzicht van
relatie- en gezinsvormingsprocessen (§ 3.2). De volgende vraag staat centraal:
a. Zijn er verschillen tussen allochtonen en autochtonen wat betreft hun

gezinstype en de fasering van de gezinsvorming (§ 3.2)?

Vervolgens komen de seksuele gedragsnormen aan de orde (§ 3.3). 
De twee vragen die in deze paragraaf worden beantwoord zijn de volgende:
b. Welke seksuele gedragslijnen stelt de cultuur waaruit de allochtonen afkomstig

zijn en in hoeverre zijn deze afwijkend van de Nederlandse gedragslijnen?
c. In hoeverre verschilt het geboorteregelend gedrag van allochtone vrouwen van

dat van autochtone vrouwen?

Na deze inleidende paragrafen krijgen de sociale relatiepatronen op diverse niveaus
speciale aandacht in paragraaf 3.4 (Turken en Marokkanen) en paragraaf 3.5
(Surinamers en Antillianen). In elke paragraaf komt één aspect van de sociale
structuur aan bod, die typerend is voor de besproken cultuur. De achtergrond ervan
wordt beschreven. Voorts zijn beide paragrafen gestructureerd rondom de volgende
vragen:

d. Wat zijn de hoofdlijnen van de traditionele sociale structuur en in hoeverre
wijken die af van dat wat in Nederland gebruikelijk is?

e. Hoe krijgen de sociale relaties van allochtone vrouwen vorm na de migratie
naar Nederland?

3.2 Gezins- en relatievorming

De huishoudenssituatie van vrouwen is vaak nog meer dan die van mannen
bepalend voor keuzen en kansen in het maatschappelijk leven. Dit is vooral het
gevolg van het gegeven dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de zorg voor de
kinderen en het huishouden op de schouders van de vrouw rust. Kennis van de
privé-omstandigheden van vrouwen is om deze reden van het grootste belang om de
maatschappelijke positie van vrouwen te kunnen begrijpen. In deze paragraaf zullen
de volgende vragen worden beantwoord.
- Welke gezinstypen zijn over- dan wel ondervertegenwoordigd binnen de nu in

Nederland verblijvende allochtone groepen in vergelijking met de autochtone
groep (§ 3.2.1)?

- Wat voor partnerrelaties zijn allochtone vrouwen aangegaan en op welke
leeftijd zijn zij deze aangegaan (§ 3.2.2)? 

- Op welke leeftijd krijgen allochtone vrouwen gemiddeld hun eerste kind,
hoeveel kinderen krijgen zij en in welke gezinsfase bevinden zich de allochtone
vrouwen op dit moment (§ 3.2.3)?

- Wat zijn de verschillen in de fasering van belangrijke momenten in de
levensloop tussen jonge allochtone en autochtone vrouwen (§ 3.2.4)?

3.2.1 Huishoudens
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De huishoudens van de vier allochtone groepen tellen gemiddeld meer personen dan
autochtone huishoudens (tabel 3.1). Marokkaanse huishoudens zijn gemiddeld het
grootst. Terwijl autochtonen heden ten dage zelden met meer dan zes personen op
een adres wonen, heeft bijna een kwart van de Marokkaanse huishoudens een
dergelijke omvang. Het verschil in de gemiddelde omvang tussen autochtone en
allochtone huishoudens is grotendeels toe te schrijven aan het relatief hoge
vruchtbaarheidsniveau van allochtonen (zie § 3.2.3). Anderzijds is het relatief
omvangrijke gemiddelde allochtone gezin een gevolg van de jonge leeftijdsopbouw
van allochtone groeperingen. Ouderen wonen tenslotte vaak alleen of met zijn
tweeën.

Tabel 3.1 Omvang huishoudens, naar etniciteit van het hoofd, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

1 persoon 11 17 20 27 35
2 11 14 24 25 35
3 20 15 22 21 13
4 21 11 19 16 12
5 19 12 10 6 4
6 11 9 4 3 1
7 4 9 1 1 0
8 3 6 0 0 0
9 0 4 0 0 0
10 of meer personen 1 4 0 0 0
gemiddelde omvang
(en standaard deviatie) 3,9 (1,9) 4,3 (2,6) 2,9 (1,5) 2,7 (1,5) 2,1 (1,2)
(n = 100%) (844) (836) (778) (583) (987)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Naast de omvang verschilt ook de samenstelling van de allochtone huishoudens van
die van autochtone huishoudens in Nederland. Voor een betere vergelijkbaarheid
van huishoudtypen is de groep 65-plussers uitgesloten in de tabel 3.2. De tabel laat
zien dat een kleine minderheid van de Turken en Marokkanen alleen woont en dat
relatief weinig Turkse en Marokkaanse huishoudens kinderloos zijn. Wanneer
wordt gestandaardiseerd naar leeftijd, dan blijft dit verschil bestaan (zie ook
Veenman 1994: 65). Het betekent dat alle Turken en Marokkanen, ook jongeren,
minder vaak dan autochtone leeftijdgenoten alleen wonen of met zijn tweeën een
gezin vormen. De meerderheid van de Turkse en Marokkaanse huishoudens bestaat
uit twee volwassenen en een of meer kinderen (76% en 70%, tegenover 40% van de
autochtone huishoudens).

Surinamers vormen ook minder vaak dan autochtonen, als alleenstaande of samen
met een partner een huishouden. Antillianen wonen ongeveer net zo vaak alleen als
autochtonen, maar vormen veel minder vaak een tweepersoonshuishouden. In de
meeste Surinaamse en Antilliaanse huishoudens zijn kinderen aanwezig (resp. 67%
en 55%). Het grote verschil met autochtonen is dat Surinaamse en Antilliaanse
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huishoudens veel vaker door slechts één ouder worden bestierd: van alle
Surinaamse en van alle Antilliaanse huishoudens is 30% een eenoudergezin,
tegenover 6% van alle autochtone huishoudens. Bij Antillianen overstijgt het aantal
eenoudergezinnen zelfs het aantal tweeoudergezinnen.

Er is een verschil tussen vrouwen en mannen: Turkse en Marokkaanse vrouwen
wonen vrijwel nooit alleen, terwijl het bij hun mannelijke herkomstgenoten wel
voorkomt. Nadere analyse leert dat meer dan de helft van de alleenwonende Turkse
en Marokkaanse mannen gehuwd is (ISEO/SPVA'91). In de meeste gevallen woont
hun echtgenote nog in het land van herkomst. Ook zijn er meer alleenstaande
Surinaamse en Antilliaanse mannen dan vrouwen, maar het verschil is niet groot. In
negen van de tien Surinaamse en Antilliaanse eenoudergezinnen staat een vrouw
aan het hoofd. Hieruit volgt dat aantal Surinaamse en Antilliaanse alleenstaande
moeders veel groter is dan het aantal alleenwonende mannen dezelfde herkomst.23

Een van de verklaringen hiervoor is dat Surinaamse en Antilliaanse mannen vaker
naar etniciteit gemengde relaties aangaan dan vrouwen van dezelfde herkomst
(§ 3.2.2). Bovendien wonen volwassen mannen vaker dan vrouwen in bij hun
ouders of bij anderen.24

Tabel 3.2 Gezinstype naar sekse en etniciteit van het hoofd, 1991 (in procenten van
15-65-jarigen)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonena

alleenstaand 11 16 19 27 31
vrouw 0 0  8 12  16
man 11 16 10 15 15

echtpaar (zonder
kinderen en/of
anderen) 9 12 11 12 28
echtpaar en anderen 3 1 2 1 0
echtpaar en kinderen 59 62 33 22 34b

echtpaar en kinderen
en anderen 11 4 2 3 0
eenoudergezin 3 3 30 30 6

vrouw 0 1  29 29 4
man 3 3 2 2 1

overige 5 3 3 5 2
(n = 100%) (837) (823) (738) (572) (786)

De verdeling van autochtonen in dit onderzoek over de verschillende huishoudenstypena

wijkt af van de verdeling in Nederland (zie bijlage A).
Met kind wordt hier bedoeld thuiswonend kind.b

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

In alle vier landen van herkomst is het vandaag de dag niet ongewoon dat
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huishoudens bestaan uit meerdere generaties. Ook komt het vaak voor dat andere
familieleden dan grootouders (tijdelijk) deel uitmaken van het gezin. In elk van de
landen zijn echter individualiseringsprocessen gaande en komt steeds meer de
nadruk op het kerngezin te liggen. Dit geldt in het bijzonder voor stedelijke
gebieden. In Nederland hebben we deze eeuw dezelfde ontwikkeling doorgemaakt.
Momenteel komen meer-generatiegezinnen bij autochtonen nauwelijks meer voor
en wordt in Nederland inwoning ontmoedigd door de manier waarop woningen zijn
ingericht. Desondanks komt inwoning zeker nog voor bij de allochtone groepen in
Nederland. In bijna een vijfde van de Turkse huishoudens bijvoorbeeld maakt een
ander dan een gezinslid deel uit van het huishouden. Respectievelijk 10% en 15%
van de Surinaamse en Antilliaanse huishoudens hebben met inwoning te maken. Bij
Marokkaanse gezinnen komt inwoning relatief het minst vaak voor (7%), maar nog
altijd vaker dan onder autochtonen (3%) (ISEO/SPVA'91).

3.2.2 Samenwonen en huwelijk

Vrijwel alle Turkse en Marokkaanse vrouwen, ouder dan 15 jaar, die in Nederland
wonen zijn gehuwd. Slechts weinigen zijn ongehuwd, in de zin van nooit gehuwd
geweest. Dit is een groot verschil met autochtone vrouwen, van wie een kwart
ongehuwd is.
Het aantal gescheiden Turkse en Marokkaanse vrouwen is vooralsnog gering, in
1992 ging het volgens het CBS om ongeveer 3% van de Turkse en Marokkaanse
vrouwen van 15 jaar en ouder, hetgeen minder is dan het aandeel gescheiden
vrouwen binnen dezelfde leeftijdsgroep autochtone vrouwen (5%, tabel 3.3). 
Als er weinig vrouwen huwen, kunnen er ook maar weinig scheiden. Uit tabel 3.3
kan ook worden opgemaakt hoe groot het aantal gescheiden vrouwen ten opzichte
van het aantal gehuwde vrouwen per leeftijdscategorie is. Dan blijken er geen
verschillen te bestaan tussen enerzijds autochtone en anderzijds Turkse en
Marokkaanse vrouwen in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar. Op elke 1.000
gehuwde vrouwen zijn er 60 à 70 gescheiden vrouwen. De meeste Turkse en
Marokkaanse vrouwen hebben op deze leeftijd (30-35 jaar) al vele jaren huwelijk
achter de rug, terwijl het huwelijk van de meeste autochtone vrouwen van begin
dertig nog maar kort geleden is gesloten. Dat de meeste scheidingen bij autochtonen
op oudere leeftijd plaatsvinden, blijkt als de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar in
ogenschouw wordt genomen. In deze categorie bevinden zich nog maar 9 maal
zoveel gehuwden als gescheidenen: tegenover 1.000 gehuwde autochtone vrouwen
staan 111 gescheiden vrouwen. De Turkse en Marokkaanse huwelijken zijn
stabieler: op hogere leeftijd zijn er ongeveer 200 maal zoveel gehuwden als
gescheidenen (tegenover 1.000 gehuwden staan 4 à 5 gescheidenen).

De huwelijken van Turken en Marokkanen in Nederland eindigen, met andere
woorden, aanmerkelijk minder vaak in een scheiding dan die van de overige
groepen. Het beeld is echter enigszins geflatteerd, omdat niet moet worden
uitgesloten dat Turkse en Marokkaanse vrouwen sneller dan autochtone vrouwen,
na een scheiding hertrouwen. Bovendien is er een groep vrouwen die als gevolg van
een scheiding Nederland moet verlaten (zie § 2.5). Dit verlaagt het percentage
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gescheiden Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland. Het gaat jaarlijks
waarschijnlijk niet om een omvangrijk aantal. De regelingen hebben wellicht wel tot
gevolg dat vrouwen die kort in Nederland verblijven weinig scheidingsgeneigd
zijn.25

Tabel 3.3 Burgerlijke staat van vrouwen, naar leeftijd en etniciteit, 1992 (in procenten per
leeftijdsgroep)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

15-19 jaar
gehuwd 31 15 4 1 0
gescheiden 0 0 0 0 0

(n = 100%) 12.289 10.005 11.292 4.014 405.043a

20-24 jaar
gehuwd 75 65 25 11 15
gescheiden 1 2 3 1 1

(n = 100%) 14.480 9.375 13.877 5.726 515.046a

25-29 jaar
gehuwd 89 83 39 29 53
gescheiden 4 4 12 5 3

(n = 100%) 12.856 7.116 14.736 5.070 527.715a

30-35 jaar
gehuwd 89 90 46 41 73
gescheiden 6 6 19 11 5

(n = 100%) 5.759 7.409 14.348 4.679 511.787a

35-50 jaar
gehuwd 92 92 48 50 81
gescheiden 4 5 27 22 9

(n = 100%) 15.735 11.688 25.347 8.880 1.392.012a

totaal (allen =
�15 jaar)

gehuwd 76 69 36 32 56
gescheiden 3 3 16 11 5
verweduwd 2 2 4 3 12
ongehuwd 19 27 44 54 27b

(n = 100%) 70.003 49.087 94.740 32.746 5.385.775

Inclusief de ongehuwden en verweduwden.a

Nooit gehuwd geweest.b

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking

Naar verhouding zijn slechts weinig Surinaamse en Antilliaanse vrouwen gehuwd
(resp. 36% en 32%, tegenover 56% van de autochtone vrouwen) en is de groep
ongehuwden groot (43% en 53%, tegenover 27%). Het aandeel gescheidenen
binnen de gehele groep Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is veel hoger dan bij
autochtonen, namelijk respectievelijk 16%, 11% en 5%. Uit tabel 3.3 kan worden
berekend dat binnen de leeftijdscategorie 30-35-jarigen de verhouding tussen het
aantal gehuwden en gescheidenen 1.000 staat tot respectievelijk 410 en 270
bedraagt. In de leeftijdscategorie 35-50 jaar is het aantal gescheiden vrouwen
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verhoudingsgewijs nog groter: tegenover twee gehuwden bevindt zich één
gescheiden Surinaamse of Antilliaanse vrouw. Het geeft weer dat relatief weinig
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen überhaupt in het huwelijk treden en als ze in
het huwelijk treden, dan eindigt dit huwelijk in relatief veel gevallen in een
scheiding.

De tabel laat ook zien dat veel Turkse en Marokkaanse vrouwen op jonge leeftijd in
het huwelijk treden. Dit geldt met name voor Turkse vrouwen: van de vrouwen die
op dit moment nog geen twintig zijn is al 30% gehuwd.

Tabel 3.4 geeft op een andere wijze aan dat Turkse en Marokkaanse vrouwen op
jonge leeftijd in het huwelijk treden. De gemiddelde leeftijd waarop de nu in
Nederland verblijvende gehuwde Turkse en Marokkaanse vrouwen hun laatste
huwelijk hebben gesloten, ligt ruim vier jaar onder die van de groep autochtone
vrouwen die op dit moment zijn gehuwd. Ander onderzoek heeft aangetoond dat de
huwelijksleeftijd van Turkse en Marokkaanse vrouwen, zowel in Nederland als in
de landen van herkomst stijgt (Esveldt en Kulu-Glasgow 1994). Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen nemen wat huwelijksleeftijd betreft een middenpositie in
tussen Turkse en Marokkaanse vrouwen enerzijds en autochtone vrouwen
anderzijds.

Tabel 3.4 Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting van nu nog bestaande huwelijken, naar
etniciteit en sekse, 1992

vrouwen mannen

gem. leeftijd bij gem. leeftijd bij
huwelijkssluiting N huwelijkssluiting N

(en (en
standaarddeviatie) standaarddeviatie)

Turken 19,7  (4,3) 53.039 23,2  (5,4) 62.708
Marokkanen 20,1  (4,8) 33.636 26,3  (6,7) 40.781
Surinamers 25,5  (8,1) 34.436 28,0  (8,2) 31.450
Antillianen 26,3  (6,7) 10.376 28,2  (6,5) 8.839
autochtonen 24,4  (5,4) 3.024.216 26,9  (6,1) 3.041.046

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking

Trouwen luidt bij de meeste Turken en Marokkanen het begin in van een nieuwe
levensfase - het kan worden beschouwd als de afsluiting van de jeugd. Het valt te
betwijfelen of de huwelijksdatum ook zo'n sterke markering vertegenwoordigt in de
levensloop van Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen. Sommigen
verlaten het ouderlijk huis om een periode alleen te gaan wonen en bovendien komt
samenwonen zonder te zijn gehuwd veel voor in deze groepen. Er is een verschil in
samenwoongedrag tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen enerzijds en
autochtone vrouwen anderzijds: waar de meeste autochtone vrouwen gaan trouwen
zodra zij kinderen krijgen, blijft een groot deel van de Surinaamse en Antilliaanse
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vrouwen ongehuwd samenwonen na de geboorte van een kind. In haar totaliteit
wonen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen als gevolg daarvan vaker dan
autochtone vrouwen ongehuwd samen (tabel 3.5). Het betekent dat het moment van
uit huis gaan en de geboortedag van het eerste kind eerder als markeringspunten in
de levensloop gezien kunnen worden dan trouwen.

Tabel 3.5 Aandeel gehuwde samenwoningen, 1990 (in procenten van de tweepersoons- en
tweeouderhuishoudens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

paren 98 95 67 50 65
paren met
kinderen 99 99 79 70 92
totaal 99 98 76 63 78

Bron: ISEO (SPVA'91)

De Registertellingen'92 van het CBS verschaffen alleen informatie over huwelijkse
relaties, niet over samenwoonrelaties. Van de gehuwden is bijvoorbeeld het
leeftijdsverschil tussen de partners bekend. Tabel 3.6 geeft aan dat er meer
autochtone huwelijken zijn waarin de vrouw jonger is dan de man, dan huwelijken
waarin de man jonger is dan de vrouw. In de helft van de huwelijken is er niet of
nauwelijks een leeftijdsverschil tussen de partners. De leeftijdsverschillen tussen
huwelijkspartners zijn bij Turkse huwelijken en zeker bij Marokkaanse huwelijken
groter. Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is het geen uitzondering
als een man gehuwd is met een meer dan tien jaar jongere vrouw.

Tabel 3.6 Verschil in leeftijd van thans gehuwden, naar etniciteit, 1992 (in procenten van het
aantal huwelijken)a

vrouw vrouw 5 tot man 5 tot minimaal
minimaal  10 jaar leeftijdsverschil 10 jaar 10 jaar N

10 jaar ouder ouder van maximaal ouder ouder
5 jaar

man

Turken 1 7 38 39 15 48.828
Marokkan
en 1 4 22 37 36 30.314
Surinamer
s 2 6 36 42 15 18.494
Antillianen 2 10 42 35 11 2.478
autochton
en 1 6 47 39 8 2.751.970

Het gaat om homogame huwelijken, dat wil zeggen huwelijken tussen twee personen meta

dezelfde etnische achtergrond.

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking
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De mate waarin allochtonen een huwelijk sluiten met autochtonen, kan als indicator
worden beschouwd van integratie in de Nederlandse samenleving. Op dit moment
zijn slechts weinig Turken en Marokkanen met een autochtone Nederlander
gehuwd; het gaat om zo'n 10% van alle huwelijken waarbij een Marokkaan of Turk
is betrokken in Nederland (tabel 3.7). Of hierin verandering plaatsvindt, is moeilijk
te zeggen. De hier gepresenteerde cijfers zijn niet voorhanden voor eerdere jaren.
De op jaarbasis beschikbare huwelijksstatistieken geven weliswaar de nationaliteit
van degenen die in het huwelijk treden, maar hebben als groot nadeel dat zij de
huwelijken die in het buitenland worden gesloten niet systematisch registreren en
waarschijnlijk onderregistreren. Vermoed mag worden dat een groot aantal
huwelijken in de landen van herkomst wordt gesloten. Echter, aangezien de
statistiek jaarlijks op dezelfde wijze wordt samengesteld, zeggen de cijfers
waarschijnlijk wel iets over veranderingen. Er valt uit de huwelijksstatistieken op te
maken dat van de geregistreerde huwelijkssluitingen in Nederland van Turken en
Marokkanen het relatieve aandeel gemengde huwelijken in de periode 1986-1991
jaarlijks is toegenomen, zowel bij vrouwen als bij mannen (zie b.v. Harmsen en Van
der Heijdt 1993).

In vergelijking met Turken en Marokkanen zijn op dit moment relatief veel
Surinamers en Antillianen met een autochtoon gehuwd (tabel 3.7). Er zijn
momenteel ongeveer anderhalf keer zoveel homogame  Surinaamse huwelijken, als26

huwelijken tussen een Surinamer en een autochtoon. Onder Antillianen komt het
vaker voor dat zij trouwen met een Nederlander dan met een herkomstgenoot: er
zijn driemaal zoveel gemengde als homogame Antilliaanse huwelijken. Ander
onderzoek (ISEO/SPVA)  geeft aan dat van alle (gehuwd- of ongehuwd)27

samenwoonrelaties van Surinamers 89% homogaam is. Van de Antilliaanse relaties
(dat wil zeggen die waarbij twee Antillianen, dan wel een Antilliaan en een
autochtoon zijn betrokken) is 63% homogaam.28

Tabel 3.7 Met autochtonen gemengde huwelijken en homogame huwelijken, thans bestaande
huwelijken waarbij tenminste één partner Turkije, Marokko, Suriname of de Nederlandse
Antillen als herkomstland heeft, 1992 (in procenten)

homogaa
m man allochtoon vrouw allochtoon N

 vrouw autochtoon man autochtoon

Turk 92  7 1 53.194
Marokkaan 89 9 2 34.092
Surinamer 62 17 21 29.739
Antilliaan 25 35 40 10.040
autochtoon 99 1 0 2.778.921

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking
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3.2.3 Komst en aanwezigheid kinderen

Paragraaf 3.2.1 liet zien dat de huishoudens van allochtonen over het algemeen
groter zijn dan die van autochtonen. Het geeft een indruk van het aantal kinderen
dat vrouwen hebben gekregen, maar is hier geen exacte weergave van. Ten eerste
zijn in sommige gezinnen twee ouders aanwezig, terwijl andere gezinnen maar een
ouder hebben. Bovendien wonen niet alle kinderen meer thuis, terwijl anderen nog
wonen in het land van herkomst. Tabel 3.8 geeft een overzicht van het gemiddelde
aantal kinderen dat vrouwen ooit in hun leven hebben gekregen (en die nu nog in
leven zijn). Allochtone vrouwen hebben over het algemeen meer kinderen gekregen
dan autochtone vrouwen. Dit geldt met name voor Marokkaanse vrouwen.
Ongeveer een derde van de nu in Nederland verblijvende Marokkaanse vrouwen
heeft zes of meer kinderen ter wereld gebracht.

Tabel 3.8 Totaal aantal thuis- en uitwonende,  in Nederland of in het buitenland wonendea

kinderen per huishouden, naar etniciteit van het hoofd, 1991 (in procenten van het aantal
huishoudens)

Turken n Surinamers Antillianen n
Marokkane autochtone

0 kinderen 18 21 24 33 41
1 kind 18 13 18 19 15
2 kinderen 18 8 22 25 22
3 kinderen 20 10 15 11 12
4 of 5 kinderen 20 16 13 9 9
6 of meer kinderen 7 30 9 13 2
gemiddelde (en
standaarddeviatie) 2,5 (2,0) 3,7 (3,2) 2,3 (2,3) 1,7 (1,8) 1,5 (1,6)
(n = 100%) (841) (824) (776) (583) (979)

Of alle kinderen ooit gekregen, die nu nog in leven zijn.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van het gemiddelde aantal
kinderen dat vrouwen zullen krijgen gedurende hun leven. Aangenomen althans, dat
de vruchtbaarheids- en sterfteverhoudingen in de toekomst hetzelfde zullen blijven
als in het jaar waarvoor het cijfer is berekend. Tabel 3.9 laat zien dat de
vruchtbaarheidscijfers van Turkse en vooral Marokkaanse vrouwen relatief hoog
zijn, maar ook dat ze in hoog tempo gedaald zijn de laatste jaren.  Het ligt daarom29

in de lijn der verwachting dat jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen minder
kinderen ter wereld zullen brengen dan hun moeders hebben gedaan. Het is in ieder
geval duidelijk dat Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen in Nederland minder
kinderen wensen te krijgen dan hun moeders. Desgevraagd zegt het merendeel van
de vrouwen in onderzoeken op dit gebied (b.v. Schoorl 1989; Lodewijckx 1994;
Lesthaege 1994) niet meer dan twee of drie kinderen te willen (zie ook hoofdstuk
6). Als ze dit weten te realiseren, is dit een enorme daling voor een generatie, die
onder meer samenhangt met de grote vooruitgang die de dochters op hun moeders
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hebben geboekt wat betreft hun onderwijsparticipatie en opleidingsniveau.
Onderwijs is nog altijd het meest effectieve anticonceptiemiddel. Over het algemeen
volgt tenminste een daling van het vruchtbaarheidsniveau op een gemiddelde
stijging van het opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van allochtone meisjes ligt
nog steeds onder dat van autochtone meisjes (hoofdstuk 4). Het
vruchtbaarheidsniveau van Turkse en Marokkaanse vrouwen zal daarom ook nog
wel enige tijd hoger dan het Nederlandse niveau blijven, maar dit wel steeds meer
gaan benaderen.30

Momenteel ligt het totaal vruchtbaarheidscijfer van Surinaamse vrouwen ongeveer
op Nederlands peil (tabel 3.9). Het vruchtbaarheidscijfer van Antilliaanse vrouwen
neemt de laatste jaren jaarlijks toe en ligt nu (iets) boven het Nederlandse peil, maar
de verschillen zijn niet groot.

Tabel 3.9 Totaal leeftijdspecifiek vruchtbaarheidscijfer (TFR), naar etniciteit, 1978-1993a 

1978 1983 1988 1991 1993

Turken 5,0 3,5 3,2 2,9 2,6
Marokkanen 7,4 6,0 5,1 4,2 3,5
Surinamers 1,7 1,9 1,9 1,8 1,6
Antillianen 1,4 1,6 1,7

Nederland 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6

Het totaal vruchtbaarheidscijfer is het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw (of groepa

van vrouwen) ter wereld zou brengen indien gedurende haar gehele vruchtbare levensfase
de in een bepaald kalenderjaar waargenomen leeftijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers
zouden blijven gelden. Het beantwoordt de vraag: Hoeveel kinderen zullen vrouwen ter
wereld brengen onder de huidige vruchtbaarheids- en sterfteverhoudingen? Voor groepen
die sterk in verandering zijn, zoals migrantengroepen, heeft het maar beperkte
voorspellende waarde.

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)

Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn in vergelijking met autochtone vrouwen niet
alleen op jongere leeftijd in het huwelijk getreden, maar zijn eveneens op relatief
jonge leeftijd voor het eerst moeder geworden. Tabel 3.10 geeft aan dat van de
groep Turkse en Marokkaanse vrouwen onder de 35 jaar ongeveer een derde hun
eerste zwangerschap al voor hun twintigste verjaardag meemaakte. De periode
tussen de huwelijkssluiting en de komst van het eerste kind is over het algemeen
kort. Samen met de hoge huwelijksfrequentie verklaart dit waarom zich zo weinig
kinderloze vrouwen bevinden onder de groep vrouwen die niet meer thuiswonen
(tabel 3.11).
Van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen onder de 35 jaar heeft ongeveer een
kwart haar eerste kind gekregen voordat zij twintig was (tabel 3.10). Gemiddeld
genomen beginnen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen weliswaar op jongere
leeftijd aan kinderen dan autochtone vrouwen, maar de differentiatie binnen de
groep Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is groot. Ook ongeveer een kwart,
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namelijk, heeft het eerste kind tussen het vijfentwintigste en dertigste levensjaar
gekregen.

Tabel 3.10 Vrouwen tot 35 jaar met kinderen en de leeftijd op het moment dat zij hun oudste
thans thuiswonende kind kregen, naar etniciteit, 1992 (in procenten van aantal vrouwen met
kinderen)

voor hun tussen hun 20e tussen hun tussen hun N
20e en 25e 25e en 30e 30e en 35e

Turken 37 52 9 1 26.703
Marokkanen 32 50 16 2 14.457
Surinamers 24 49 23 4 22.646
Antillianen 25 44 25 6 7.046
autochtonen 6 37 47 11 566.647

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking

Het voorgaande heeft aangetoond dat allochtone vrouwen gemiddeld jonger zijn dan
autochtone vrouwen, op relatief jonge leeftijd kinderen krijgen en relatief veel
kinderen krijgen. De verschillen tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
enerzijds en autochtone vrouwen anderzijds zijn minder groot dan die tussen Turkse
en Marokkaanse vrouwen enerzijds en autochtone vrouwen anderzijds. Dit heeft
direct tot gevolg dat de groep allochtone vrouwen die nu in Nederland verblijft,
voor een groot deel een kind onder de hoede heeft dat niet ouder is dan 5 jaar (tabel
3.11). In totaal is 43% van de Turkse vrouwen en zelfs 53% van de Marokkaanse
vrouwen (van 15 tot 65 jaar) in Nederland moeder van een nog niet schoolgaand
kind. Van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is 28% en 31% moeder van een
jong kind. Dit is een belangrijk gegeven als het gaat om de participatie op de
arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 5). 

Tabel 3.11 Gezinsfase van zelfstandig wonende vrouwen van 15 tot 65 jaar, naar leeftijd,
leeftijd van het jongste kind en etniciteit, 1991

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

geen kind en vrouw
jonger dan 35 jaar 12 15 18 25 29 
kind < 5 jr 43 53 28 31 12 
kind 5-12 jr 26 20 24 22 10 
kind 12-18 jr 11 7 12 7 9 
kind 18+ 6 3 7 6 7 
geen kind en vrouw 35
jaar of ouder 3 2 10 10 33 
(n = 100%) (683) (635) (665) (468) (824)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

3.2.4 Belangrijke momenten in de levensloop van jonge vrouwen
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Het is duidelijk dat de standaardbiografie van allochtone vrouwen afwijkt van de
standaardbiografie van autochtone vrouwen. Voor zover er nog van een
standaardbiografie gesproken kan worden, want de ontwikkelingen gaan snel en de
heterogeniteit in samenlevingsvormen en de opeenvolging ervan nemen toe. Anders
dan de gemiddelde autochtone vrouw verlaat de gemiddelde Turkse en
Marokkaanse vrouw op jonge leeftijd het ouderlijk huis om te gaan trouwen. Kort
daarop krijgt zij een kind en aangezien het kindertal boven dat van autochtone
vrouwen uitstijgt, duurt de fase waarin er kinderen zijn te verzorgen relatief lang.
Anders dan autochtone vrouwen verkeren de meeste jonge Turkse en Marokkaanse
vrouwen slechts korte tijd in een kinderloze fase. Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen hebben een gezinsvormingspatroon dat tussen dat van Turkse en
Marokkaanse vrouwen enerzijds en dat van autochtone vrouwen anderzijds in ligt,
als het gaat om de leeftijd waarop zij voor het eerst moeder worden en het aantal
kinderen dat zij grootbrengen. Geheel afwijkend van zowel het Turkse en
Marokkaanse als het autochtone dominante gezinsmodel, voeden veel Surinaamse
en Antilliaanse vrouwen hun kinderen zonder een partner op.

Voornoemde verschillen in gezinsvormingsprocessen leiden ertoe dat vrouwen van
verschillende herkomst maar van dezelfde leeftijdsgroep, in een geheel andere
gezinssituatie of gezinsfase verkeren.
Vergeleken bij autochtonen, bijvoorbeeld, woont een relatief groot deel van de
Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen 15 en 20 jaar al zelfstandig (althans met
een partner, zie figuur 3.1). Toch wonen de meesten, net als autochtone vrouwen
van deze leeftijd, nog bij hun ouders (of andere verzorgers). Turkse en
Marokkaanse vrouwen tussen de 20 en 25 jaar zijn niet alleen merendeels uit huis,
maar hebben ook al voor een groot deel een kind gekregen, iets wat bij autochtone
vrouwen van deze leeftijd nog nauwelijks aan de orde is. Figuur 3.2 laat zien dat de
zelfstandig wonende Turkse en Marokkaanse leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar wordt
gedomineerd door vrouwen met in ieder geval één kind jonger dan vijf jaar, terwijl
autochtone vrouwen van eind twintig dan nog voor het grootste deel kinderloos zijn.
Autochtonen lijken naar verhouding telkens een fase achter te lopen. Zij krijgen pas
in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar in meerderheid een kind. Het jongste kind van
veel Turkse vrouwen van die leeftijd is dan al schoolgaand. De gezinsuitbreiding
van Turkse vrouwen is tegen die tijd goeddeels voltooid (als ervan uitgegaan wordt
dat de geboorte-interval tussen twee kinderen meestal korter is dan 5 jaar). Bij
Marokkaanse vrouwen duurt de fase van gezinsuitbreiding langer dan die van de
Turkse wegens het gemiddeld hogere kindertal.

Figuur 3.1 maakt duidelijk dat de meeste Surinaamse en Antilliaanse vrouwen het
ouderlijk huis voor hun twintigste nog niet hebben verlaten, net zo min als
autochtone vrouwen. Vrouwen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst die begin
twintig zijn, wonen net als autochtone leeftijdgenoten voor het grootste deel
zelfstandig. Ze onderscheiden zich van hun autochtone leeftijdgenoten doordat zij
vaker al een kind hebben. Uit figuur 3.2 is op te maken dat Surinaamse en
Antilliaanse zelfstandig wonende vrouwen van begin dertig een diverse groep
vormen. 20% à 30% heeft geen kinderen, ongeveer 40% zit midden in de jonge
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kinderen en van de rest kan worden verwacht dat de gezinsuitbreiding voltooid is,
omdat hun jongste kind al naar de basisschool gaat.

Figuur 3.1  Huishoudtype van vrouwen tot 35 jaar, in leeftijdsklassen, naar etniciteita

Gebaseerd op cijfers in tabel 3.1 in bijlage B.a

De nummers in figuren 3.1 en 3.2 staan voor:
1 = 15-19 jaar
2 = 20-24 jaar
3 = 25-29 jaar
4 = 30-34 jaar

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Turken Marokkanen autochtonen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 1 2 3 4

geen kind

jk<5 jr

jk 5-12 jr

jk>12 jr

Surinamers Antillianen

� �
��� ���

76

Figuur 3.2  Levensfase van zelfstandig wonende vrouwen tot 35 jaar, in leeftijdsklassen, naara

etniciteit, 1992 (in procenten)

Gebaseerd op cijfers in tabel 3.2 in bijlage B.a

Bron: CBS (Registertellingen'92) SCP-bewerking

3.3 Seksuele gedragsnormen en seksualiteit

Gezinsvormingsprocessen en de totstandkoming van sociale relaties zijn nauwelijks
te begrijpen zonder inzicht in de seksuele normen en waarden die geldig zijn in een
samenleving. Allochtone vrouwen komen uit landen waar niet alleen de seksuele
moraal verschilt van de dominante seksuele moraal in Nederland, maar ook de
mogelijkheden tot geboortenbeperking pas recentelijk zijn uitgebreid. Beide
factoren zijn van invloed op de gezins- en relatievorming van de nu in Nederland
wonende allochtone vrouwen. 

Hier volgt allereerst een beschrijving van de dominante seksuele gedragsnormen31

alsmede het feitelijke gedrag binnen de Turkse en Marokkaanse cultuur en binnen
de Surinaamse en Antilliaanse cultuur (§ 3.3.1). Vervolgens gaat paragraaf 3.3.2 in
op de wijze waarop allochtone vrouwen geboortenregeling toepassen.
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3.3.1 Seksuele gedragsnormen

Turken en Marokkanen
In het leven van islamieten gelden de Koran en de Hadith (dit zijn verhalen uit de
overlevering over het leven van de profeet Mohammed) als leidraad. Zij bieden een
normen- en waardensysteem, alsmede een groot aantal aanwijzingen en
voorschriften om de normen en waarden toe te passen in het dagelijks leven. Twee
kanttekeningen bij het gebruik van deze Geschriften om seksuele gedragsnormen
(waaronder die normen worden verstaan die betrekking hebben op de omgang
tussen vrouwen en mannen) en het daaruit voortkomende gedrag in de islamitische
cultuur te beschrijven. Ten eerste gaat het hier om teksten die net als vele heilige
boeken, multi-interpretabel zijn. Over de gedragsregels die eruit voortkomen bestaat
slechts zelden consensus. Ten tweede is de religie weliswaar in hoge mate bepalend
voor de totstandkoming van seksuele gedragsnormen, maar niet als enige.

Algemeen wordt in de islamitische wereld veel waarde gehecht aan de uit de Koran
voortkomende begrippen `wijsheid', `eer' en `schande'. Een groot deel van het
seksespecifieke gedrag in de islamitische wereld houdt verband met deze begrippen.
Pels (1991) verduidelijkt ze ongeveer op de volgende manier. Wijsheid moet
verstaan worden als een evenwicht weten te vinden tussen de morele en sociale
vereisten en de eigen passies of impulsiviteit. Het is een menselijke trek, zich
impulsief over te geven aan de eigen passies. Daarom is er altijd het gevaar dat een
mens de eer bezoedelt en schande over zichzelf en anderen uitroept. Aan vrouwen
wordt algemeen minder wijsheid toegeschreven (Pels 1991: 47). Met als gevolg dat
vrouwen minder verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun eigen doen en laten
dan mannen. Ook de wijze van verwerving van eer is aan sekse gebonden. De eer
van een vrouw wordt sterk bepaald door haar gedrag in het openbaar. Mannen
verwerven vooral eer door hun sociale status. Doordat vrouwen beschikken over
relatief weinig `wijsheid' en veel `impulsiviteit', moet een man als het ware
beschermd worden tegen de verleidingen van de vrouw en de vrouw tegen zichzelf.
Op deze wijze kan de dominantie van de man en de beperkte bewegingsvrijheid van
de vrouw religieus gelegitimeerd worden. 

Het bestaan van een eer- en schandesysteem, evenmin als de verschillende rollen
van vrouwen en mannen daarbinnen is exclusief islamitisch. Deze principes spelen
bijvoorbeeld ook in het christelijke geloof een centrale rol. Het bijzondere van de
islamitische cultuur is, de sterke nadruk die het legt op het collectieve. Zowel eer als
schande komt niet alleen de persoon die bepaald gedrag vertoont toe, maar ook het
gezin, de familie of soms zelfs het hele dorp. Dit betekent dat de eer van een man
die geringe status weet te verwerven met een maatschappelijke positie, in hoofdzaak
wordt bepaald door het gedrag van zijn vrouw en dochters. Het betekent ook dat er
sprake is van een sociale controle op de naleving van de voorschriften uit de Koran
die betrekking hebben op het gedrag van vrouwen. Gedacht kan worden aan
maagdelijkheid van ongehuwde vrouwen, kleedregels en afstandelijkheid tussen
vrouwen en mannen. In de loop van de tijd heeft zich ook een aantal gebruiken
ontwikkeld, die niet direct terug te voeren zijn op de Koran of de Hadith, maar wel
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passen in het voornoemde eer- en schandesysteem. Voorbeelden daarvan zijn de
jonge huwelijksleeftijd van vrouwen , het huwelijksarrangement, het tonen van het32

`bebloede laken' na de eerste huwelijksnacht, het betalen van een lagere bruidsschat
voor een reeds ontmaagde bruid en het weren van vrouwen uit openbare ruimten en
functies. 

Ook als men dezelfde religieuze basisnormen hanteert, kan de vertaling van normen
in leefregels en gedrag variëren. Dit is al te zien aan de verschillen tussen de
wetgeving van een aantal islamitische landen, die allen gebaseerd zijn op de Koran.
In sommige landen is polygamie wel toegestaan, in andere niet. Ook bestaat er
nogal wat verschil in de mogelijkheden die vrouwen worden geboden om te
scheiden of om openbare functies te bekleden. Binnen landen doen zich de grootste
verschillen voor tussen steden en het platteland en tussen liberale en
fundamentalistische stromingen binnen de Islam. In stedelijke gebieden van
Marokko en Turkije is de ruimtelijke segregatie van de seksen bijvoorbeeld veel
minder ver doorgevoerd dan op het platteland. Vrouwen begeven zich met name in
de steden in toenemende mate in de openbare ruimte. Hun gemiddeld
opleidingsniveau stijgt in steden sterk en vrouwen participeren steeds vaker op de
betaalde arbeidsmarkt. Illustratief in dit verband is dat het aandeel vrouwelijke
studenten én docenten op universiteiten momenteel hoger is dan in menig Westers
land (zie b.v. Mernissi 1993). Tegelijkertijd waait in veel islamitische landen een
fundamentalistische wind, die vrij algemeen tot aanscherping van gedragsregels
voor vrouwen leidt. Het fundamentalisme krijgt vooral voet aan de grond in steden
en in de middelbaar en hoger opgeleide milieus, hoewel het zich snel verspreidt naar
andere gebieden en groepen (Jansen 1994). Wat dit voor consequenties heeft voor
de verschillen in seksueel gedrag tussen stedelijke en niet stedelijke gebieden is nog
niet te zeggen. Genoemde variaties in gedrag vallen binnen de grenzen die de religie
stelt, althans binnen de normen die de gelovige destilleert uit het geloof.

In de praktijk gedraagt niet iedereen zich volgens de religieuze normen. Een
onderzoek naar de seksuele activiteiten van vrouwen in Marokko (Naamane 1994),
evenals een onderzoek naar de seksuele activiteiten van Marokkaanse mannen in
Nederland (Van Gelder en Lamur 1993) duidt erop dat in de praktijk de
meerderheid van de Marokkaanse vrouwen in ieder geval oppervlakkig seksueel
contact heeft gehad voor hun huwelijk. Vaak gaan de ongehuwde vrouwen
omslachtig te werk, om te voorkomen dat het maagdenvlies breekt. Als dit mislukt,
besparen vele vrouwen en hun familie zich kosten noch moeite het maagdenvlies te
herstellen voor de huwelijksnacht. Mouthaan en De Neef (1992) maakt ook melding
van een door de ouders oogluikend toestaan van het aangaan van seksuele relaties
voor het huwelijk bij reeds uitgehuwelijkte Marokkaanse jonge meisjes in
Nederland. De seksuele vrijheid beschouwen de ouders als wisselgeld voor de
toestemming van de meisjes in het huwelijk. Op die manier kan een
huwelijksarrangement meisjes tijdelijk een hoge mate van bewegingsvrijheid
verschaffen. Niet alleen bij meisjes, maar zeker ook bij mannen heerst een dubbele
moraal: Enerzijds hechten zij veel waarde aan de maagdelijkheid van hun
toekomstige bruid en van hun nog ongehuwde zusters, anderzijds tonen zij elkaar



� �
��� ���

79

hun mannelijkheid door voor het huwelijk seksuele relaties aan te gaan met veelal
ongehuwde vrouwen (zie voor Nederland ook: Everaert en Lamur 1993; Van
Gelder en Lamur 1993). Naamane (1994), stelt zelfs dat in de sociale Marokkaanse
werkelijkheid, een maagdelijke echtgenoot in spe iets volstrekt belachelijk is. Het
feitelijke religieus onaanvaardbare gedrag van ongehuwden blijft een publiek
geheim, waardoor de maagdelijkheidsnorm voor ongehuwde vrouwen in stand
wordt gehouden. 

De indruk bestaat dat Turkse meisjes (in Nederland) strenger in de leer zijn, dan
Marokkaanse. De 25 Turkse, meest in Nederland opgegroeide, jonge vrouwen in het
onderzoek van De Vries (1987: 150) geven tenminste bijna zonder uitzondering aan
dat zij nog maagd zijn en dit zo willen houden totdat zij zijn gehuwd. Ook Sieval
(1985) spreekt van internalisering van een strikte moraal bij Turkse jonge vrouwen
op dit gebied (geciteerd in De Vries 1987: 150). 

Surinamers en Antillianen
De Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in Nederland wordt gekenmerkt door
een enorme diversiteit naar herkomst en levensbeschouwing. Dit komt overeen met
de diversiteit die in de landen van herkomst bestaat. Wat seksuele moraal betreft is
er een grove tweedeling te maken, te weten tussen de uit Suriname afkomstige
Hindostanen  en de Creoolse Surinamers en Antillianen.33 34

De meeste in Nederland wonende Hindostanen die afkomstig zijn uit Suriname
belijden het hindoeïsme (ongeveer 80%), de anderen zijn islamitisch (Mungra
1990). Enige kennis van het hindoeïsme is noodzakelijk om de gangbare
relatiepatronen te kunnen plaatsen.

Het hindoeïsme kent doctrines noch dogma's. Vaak wordt hindoeïsme omschreven
als een `way of life'; de praktijk is belangrijker dan een juiste geloofsleer. De
Dharma is een van de peilers van het hindoeïsme; het is een zedenleer die door een
stelsel van principes, normen, regels en voorschriften het menselijk gedrag bepaalt
in overeenstemming met de kosmische orde en de maatschappelijke ordening. De
Weda's (geopenbaarde kennis) bevatten veel aanwijzingen over de juiste manier van
leven. Door op het juiste pad te blijven, maar vooral door reïncarnatie kan een
hindoestaan steeds dichter bij de ideale leefwijze komen. 

De hindoestaanse samenleving in India wordt gekenmerkt door een hiërarchische
kastenstructuur. De verscheping van hindoestanen naar Suriname en het leven dat
daarop volgde, heeft gezorgd voor een hoge mate van menging tussen de
verschillende kasten. Het gevolg is dat de hindoestaanse gemeenschap in Suriname
en Nederland veel minder strikt is opgedeeld in sociale klassen. Helemaal afwezig
is het kastebesef echter niet. In Nederland zijn twee hoofdstromingen onder de
hindoestaanse Surinamers te herkennen: de Sanatani's en de Arya-Samaj of Samajis.
Een van de verschillen tussen de twee stromingen is dat de eersten een hiërarchische
sociale structuur hanteert, met geboorte als een van de bepalende factoren, terwijl de
tweede verwerpt dat het behoren tot een kaste door geboorte wordt bepaald. De
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kaste speelt onder Nederlandse hindoestanen vooral een rol bij huwelijken.
Vrouwen nemen binnen beide geloofsrichtingen een ondergeschikte positie in.

Net als binnen de islamitische cultuur speelt behoud van maagdelijkheid voor het
huwelijk binnen de Surinaams hindoestaanse cultuur een belangrijke rol. Het is
onderdeel van de juiste leefwijze, de reine levenswandel die de Dharma vereist.
Strikt genomen is de maagdelijkheid van een man evenzo belangrijk als die van de
vrouw, ware het niet dat in de praktijk zijn `oneerbaar' gedrag op dit terrein wat
vaker door de vingers wordt gezien (Lamur et al. 1990: 166). Toch bestaat de
indruk dat seksueel losbandig gedrag van ongehuwde mannen minder waardering
oogst binnen de hindoestaanse (mannelijke) gemeenschap dan binnen de
islamitische. 

Ouders dringen erop aan dat hun dochter op jonge leeftijd trouwt, om het risico in te
dammen dat zij haar maagdelijkheid verliest en daarmee haar huwelijkskansen
verspeelt. Vroeger gingen meisjes om deze reden soms al voor hun menstruatie
inwonen bij de familie van de jongen aan wie zij waren uitgehuwelijkt.
Lalmahomed (1990) onderzocht zes generaties Hindostaanse vrouwen en ontdekte
dat de maagdelijkheidsnorm geleidelijk aan minder strikt wordt toegepast. Het
grootste deel van de Hindostaanse vrouwen die in Suriname opgroeide ging nog als
maagd het huwelijk in. Aan degenen die deels in Nederland opgegroeiden is te zien
dat zij minder waarde zijn gaan hechten aan de naleving van de maagdelijk-
heidsregels. De jongste van de zes door Lalmahomed (1990) onderzochte generaties
lijkt de confrontatie met de ouders over dit onderwerp openlijk aan te gaan. Dit zou
kunnen betekenen dat binnen (in ieder geval een deel van) de Hindostaanse
gemeenschap in Nederland de maagdelijkheidsnorm niet alleen in de praktijk wordt
overschreden, maar dat deze ook ter discussie staat. Er is momenteel te weinig
onderzoek beschikbaar om te vast te stellen of de maagdelijkheidsnorm inderdaad
aan betekenis inboet in het leven van Hindostanen.

De meeste Creoolse Surinamers en Antillianen in Nederland zijn gelovig en rekenen
zichzelf tot een christelijke godsdienst. Van Suriname is bekend dat missionarissen
na de afschaffing van de slavernij hebben getracht hun stempel te drukken op de
leefgewoonten van de Creolen. Zij maakten zich ernstig zorgen over het in hun ogen
vrije gedrag. Ondanks het feit dat vele Creolen zich bij de Evangelische Broeder
Gemeente (EBG) en andere christelijke stromingen hebben aangesloten, is de missie
van de kerk om invloed op de zeden uit te oefenen slechts gedeeltelijk succesvol
geweest. Het christelijke gedachtengoed ten aanzien van huwelijk en gezin lijkt
vooral te zijn doorgedrongen tot een hogere sociale klasse (zie Buschkens 1974). De
sociale leefregels die geldig zijn onder het merendeel van de Surinamers en
Antillianen zijn deels afkomstig uit de landen waar de voorvaderen vandaan
kwamen (behalve Afrikaanse landen zijn dat een divers aantal andere bijvoorbeeld
Venezuela, Portugal, Brazilië in het geval van Antillianen) en hebben zich deels
tijdens de kolonisatie en daarna ontwikkeld.

Op het eerste gezicht lijkt het seksuele leven van Creolen en Antillianen aan weinig
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regels gebonden. Er heerst, in de lagere klassen althans, nauwelijks een taboe op het
aangaan van een aantal seksuele relaties achter elkaar (bij vrouwen) of tegelijkertijd
(bij mannen) en seksueel gedrag is niet voorbehouden aan gehuwden. Vrouwen
hebben vaak kinderen van meerdere mannen en mannen hebben kinderen in
verschillende gezinnen. In tweede instantie blijken er wel degelijk sociale codes
geldig te zijn. Allereerst is er sprake van een sterke sekseroldifferentiatie. Mannen
en vrouwen worden gezien als ongelijksoortig, met ieder hun eigen seksuele
identiteit. Van mannen wordt seksueel dominant gedrag verwacht, een vrouw dient
zich aantrekkelijk te maken en zich terughoudender, of `duur' op te stellen (zie b.v.
Venema 1992: bijlage 4). Volgens Keller (1985) moet onderscheid worden gemaakt
tussen het klassieke Caraïbische systeem en het Latijnse systeem. In het klassieke
Caraïbische systeem wordt van een vrouw meer monogaam seksueel gedrag
verwacht dan van mannen, maar leidt haar ontrouw niet tot ernstige repercussies.
Het krijgen van kinderen is niet rechtstreeks verbonden met een stabiele relatie. De
functie van moeder verschaft een vrouw meer respect dan haar seksueel ingetogen
gedrag. Dit systeem zou prevaleren in Suriname (in de lagere sociaal economische
klassen). Op delen van de Nederlandse Antillen is een Latijnse variant aan te
treffen. Binnen dit systeem neemt kuis gedrag van de vrouw een voorname plaats
in. Slippertjes van de vrouw kunnen tot gevolg hebben dat de relatie wordt
verbroken. De reputatie van de man daarentegen wordt in hoge mate door zijn
machismo bepaald. Mannen met veel relaties worden, althans door de
mannenwereld, eerder hoog gewaardeerd dan afgewezen. Een dubbele moraal
heerst in zowel het Caraïbische als het Latijnse systeem, zowel in de hogere klassen
als in de lagere klassen. Vrouwen zeggen de ontrouw van mannen niet echt te
waarderen, maar geven ook aan dat zij het tot op een bepaalde hoogte wel moeten
accepteren (Lenders en Van Vlijmen 1983). Ook Morsink geeft aan dat tot haar
verwondering Antilliaanse vrouwen, die op allerlei terreinen zoveel zelfstandigheid
uitstralen, zich in seksuele relaties bijzonder afhankelijk opstellen. Deze
afhankelijkheid is onderdeel van het `relatiespel', zoals zij dat noemt (Morsink
1990: 27-38).

3.3.2 Anticonceptie en abortus

Voorbehoedmiddelen verschaffen vrouwen de mogelijkheid zelf controle uit te
oefenen op de voortplanting. Het geeft hun meer vrijheid het eigen leven invulling
te geven. Acceptatie van het gebruik van geboorteregelende methoden door de
vrouw vereist aldus een zekere acceptatie van zelfbeschikking van de vrouw.
Daarnaast veronderstelt het ook acceptatie van het gegeven dat
geslachtsgemeenschap niet alleen voortplanting tot doel hoeft te hebben. De mate
van gebruik van voorbehoedmiddelen hangt kortom samen met zowel 
seksualiteitsnormen, als met de positie van de vrouw in een samenleving. Daarnaast
is misschien nog wel de belangrijkste factor de beschikbaarheid van middelen,
aangezien de meest effectieve middelen nog maar kort geleden in de landen van
herkomst op de markt zijn gekomen.

Is seksueel contact voor het huwelijk volgens de Koran een gebrek aan `wijsheid',
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na het huwelijk rust op beide echtelieden de plicht tot geslachtsverkeer. Het
islamitisch recht, de sharia, zoals die in Marokko toe wordt gepast, geeft vrouwen
zelfs het recht op scheiden als haar echtgenoot zich onthoudt van zijn seksuele
plicht. Seksueel contact tussen gehuwden hoeft volgens de Koran niet per se de
voortplanting tot doel te hebben (Shadid en Van Koningsveld 1990: 19). Uit de
overlevering is bekend dat de profeet Mohammed zelf al een vorm van condoom
gebruikte (zie Ahmed 1992). Desondanks bestaat binnen de islamitische wereld
geen overeenstemming over het al dan niet toestaan van anticonceptiemiddelen (zie
Shadid en Van Koningsveld 1990: 100 e.v.). Tegenstanders betogen onder andere
dat alleen God kan ingrijpen in de levensloop van de mens. 

Van oudsher gebruiken vrouwen traditionele middeltjes om zwangerschappen te
voorkomen of af te breken (Lodewijckx 1994). Over het algemeen hadden deze
maar een beperkte effectiviteit. In Marokko en Turkije zijn de meest effectieve
middelen ter voorkoming van zwangerschap (de pil, het spiraaltje) nog niet zo lang
op de markt. Ze zijn pas sinds kort in de grote steden ruim voorhanden. Recent
onderzoek in Marokko heeft aangetoond dat het gebruik van anticonceptie in
Marokko in stedelijke gebieden inmiddels gemeengoed is geworden (Filal 1991
geciteerd in: Mouthaan en De Neef 1992). Turkse en Marokkaanse vrouwen die in
Nederland wonen, maken in grotere mate gebruik van voorbehoedmiddelen dan
vrouwen in Turkije en Marokko. Dit verschil is volgens Schoorl niet zozeer een
gevolg van aanpassing van Turkse en Marokkaanse vrouwen aan Nederlandse
gebruiken, als wel van een gebrek aan beschikbare middelen in (bepaalde delen
van) Marokko en Turkije (Schoorl 1989). Schoorl geeft aan dat Turkse en
Marokkaanse vrouwen in de landen van herkomst waarschijnlijk in dezelfde mate
controle wensen uit te oefenen over het kindertal als Turkse en Marokkaanse
vrouwen in Nederland. De recente ontwikkelingen en de regionale verscheidenheid
in de beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen doen vermoeden dat Turkse en
Marokkaanse migranten die uit steden afkomstig zijn en kort geleden zijn
gemigreerd, meer dan de anderen bij aankomst in Nederland gewend zijn aan het
gebruik van voorbehoedmiddelen.

Leidt een toenemende bekendheid met voorbehoedmiddelen ook tot een meer
gepland en lager kindertal? In Nederland is na de introductie van de pil in de jaren
zestig het gemiddelde kindertal sterk gedaald. Daarnaast is de leeftijd waarop
vrouwen gemiddeld hun eerste kind krijgen sterk gestegen. Allochtone vrouwen
gebruiken anticonceptie om ongestoord een opleiding af te kunnen ronden en zich
een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven, voor de geboorte van het eerste kind.
De groep vrouwen die het krijgen van kinderen niet alleen uitstelde maar ook
afstelde, is in de loop van de jaren gestaag gegroeid.

Het is voor een islamitische vrouw belangrijk binnen niet al te lange tijd na de
huwelijksnacht zwanger te worden (zie verder § 3.4.3). Weinig Turkse en
Marokkaanse vrouwen in Nederland gebruiken voorbehoedmiddelen om de
geboorte van het eerste kind na het huwelijk uit te stellen. De meeste gebruiksters
hebben al een of meer kinderen (Rademakers 1992). De groep gehuwde
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Marokkaanse vrouwen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar kent dan ook weinig
gebruiksters van anticonceptiemiddelen. Veel vrouwen in deze leeftijdsgroep willen
namelijk zwanger worden of zijn al zwanger. Vooralsnog lijkt de snelle komst van
een kind na de huwelijksdag in het kader van de traditie belangrijker dan het veilig
stellen van een eventuele carrière. Het is niet duidelijk in hoeverre de stem van de
man bij kwesties als deze van doorslaggevende betekenis is. Dat de behoefte aan
geboorteregeling sterk is, blijkt uit het hoge percentage gehuwde Turkse en
Marokkaanse gebruiksters van voorbehoedmiddelen boven de 25 jaar. Zij maken
vooral gebruik van voorbehoedmiddelen om geboorte-intervallen te verlengen en de
omvang van het gezin te beperken.

Het gebruik van voorbehoedmiddelen heeft niet altijd het gewenste resultaat. Turkse
en Marokkaanse vrouwen die anticonceptie toepassen, raken vaker zwanger dan
autochtone vrouwen die anticonceptie toepassen. Het betekent dat Turkse en
Marokkaanse vrouwen ofwel minder effectieve voorbehoedmiddelen gebruiken,
ofwel minder effectief gebruik maken van voorbehoedmiddelen (Mouthaan en De
Neef 1992; Rademakers 1992). Niet alleen voor de eerste generatie, maar ook voor
jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen geldt dat zij slecht op de hoogte zijn van de
werking en het gebruik van de diverse middelen (Danz et al. 1993). Dit gebrek aan
kennis onder de jongeren is voor een deel te wijten aan het taboe rondom seks voor
het huwelijk. Vrouwen uit de eerste generatie zijn slecht bekend met
voorbehoedmiddelen, omdat zij er pas op latere leeftijd mee te maken kregen. Daar
komt bij dat velen van hen psychosomatische klachten die zij na migratie kregen,
aan de pil toeschrijven. Op eigen initiatief besluiten ze de pil slechts periodiek te
slikken, denkend dat hun klachten zo verminderen en niet beseffend dat daarmee de
effectiviteit teniet wordt gedaan.

Over het gebruik van voorbehoedmiddelen van Hindostaanse Surinaamse vrouwen
is veel minder bekend. Het is te verwachten dat er veel overeenkomsten zijn,
hoewel Hindostanen in Suriname een langere traditie van geboorteregeling kennen.
Binnen de Hindostaanse gemeenschap heerst, evenals binnen de Turkse en
Marokkaanse, een taboe op voorhuwelijkse seksuele contacten. Daarom is het ook
voor ongehuwde meisjes uit traditioneel Hindostaanse gezinnen nauwelijks
mogelijk anticonceptiemiddelen te gebruiken of zich te laten voorlichten over het
gebruik ervan.

Steeds meer gehuwde hindostaanse Surinaamse vrouwen zijn volgens een onder-
zoek van Makhan (1990: 39-47) in de loop van de tijd voorbehoedmiddelen gaan
gebruiken, met als doel de omvang van het gezin te beperken. Deze wens
ontwikkelde zich al in Suriname onder hindostaanse vrouwen en hangt volgens de
auteur samen met de trek naar de stad en het stijgende opleidingsniveau van
vrouwen. De gebruikseffectiviteit is ook onder deze vrouwen vrij laag. Relatief veel
hindostaanse vrouwen worden zwanger ondanks het gebruik van voorbehoed-
middelen. Makhan wijt dit aan de onbespreekbaarheid van seksualiteit tijdens de
opvoeding enerzijds en binnen het huwelijk anderzijds. Makhan maakt op uit de
interviews die zij hield met 29 hindoestaanse vrouwen en meisjes dat vrouwen die
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hun gezin als compleet beschouwen zich voor het grootste deel laten steriliseren.
Gehuwde vrouwen die nog kinderen wensen, maken bij voorkeur gebruik van de
pil.
Uit een onderzoek naar anticonceptiegedrag van Creools-Surinaamse en Antil-
liaanse vrouwen (Lamur et al. 1990) blijkt dat deze vrouwen zeer ineffectief van
voorbehoedmiddelen gebruik maken. Het extreem hoge aantal zwangerschappen
onder vrouwen die wel voorbehoedmiddelen zeggen te gebruiken, vraagt om een
verklaring.

In het algemeen bestaat er een verband tussen effectiviteit van anticonceptie en de
volgende drie factoren: 
- stabiliteit van de relatie;
- houding ten opzichte van anticonceptie;
- het toekomstperspectief of het ambitieniveau. 
Ook onderzoek onder autochtonen toont aan dat vrouwen die geen stabiele relaties
onderhouden en veel wisselende seksuele partners hebben, geneigd zijn het niet zo
nauw te nemen met voorbehoedmiddelen (zie Van Delft et al. 1991). Dat zoveel
Creoolse Surinaamse vrouwen zwanger worden ondanks het gebruik van voorbe-
hoedmiddelen wordt wel geweten aan het voorkomen van relatief veelvuldig
wisselende seksuele contacten. Maar dat is niet het enige: binnen Creoolse
Surinaamse gezinnen heerst wel degelijk een taboe rondom seksualiteit. Hieruit
vloeit niet alleen een gebrekkige kennis over voorbehoedmiddelen bij jongeren
voort, het taboe zorgt er ook voor dat het onderwerp anticonceptie nauwelijks
bespreekbaar is tussen twee partners (zie o.m. Lamur et al. 1990; Reubsaet 1990:
48-57). Dit geldt met name voor meisjes die afkomstig zijn uit lagere sociaal-
economische klassen. Ten slotte kan de lage gebruikseffectiviteit van voor-
behoedmiddelen bij Creoolse vrouwen het resultaat zijn van een halfbewuste keuze
voor het krijgen van een kind - een ambivalente houding tegenover anticonceptie,
die vooral voorkomt bij jonge vrouwen met geringe toekomstkansen. De gedachte is
dat moeder worden nog wel een van de meest aantrekkelijke toekomstperspectieven
biedt. Het verschaft een vrouw een bepaalde status binnen de Creoolse cultuur. De
drempel om alleenstaand moeder te worden (welke kans groot is bij instabiele
relaties) is voor Creoolse vrouwen relatief laag, omdat zoveel vrouwen om hen heen
alleenstaand moeder zijn. Hoger opgeleide Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
gaan duidelijk zorgvuldiger met voorbehoedmiddelen om, zoals valt op te maken uit
het onderzoek van Lamur. Velen zijn naar Nederland gekomen om te studeren en
het krijgen van een kind zou hun toekomstperspectief te veel doorkruisen. De
conclusie luidt dat de ineffectiviteit van het gebruik van voorbehoedmiddelen onder
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen het gevolg is van een cumulatie van
kenmerken die onzorgvuldig gebruik van voorbehoedmiddelen bevorderen.

Ineffectief of geen gebruik van anticonceptie kan leiden tot ongewenste
zwangerschappen. Vroegtijdig afbreken van de zwangerschap is in Nederland, in
tegenstelling tot veel andere landen, een gemakkelijk toegankelijke oplossing voor
dit probleem. De zwangerschappen van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
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eindigden in 1988 vier à vijf keer zo vaak als die van autochtone vrouwen in een
abortus en die van Turkse vrouwen tweemaal zo vaak. Marokkaanse zwangere
vrouwen ondergaan vergeleken bij autochtone vrouwen minder vaak een abortus
(tabel 3.12). Dit wil niet per definitie zeggen dat de zwangerschappen van
Marokkaanse vrouwen altijd even gewenst zijn. Bekend is dat veel Marokkaanse
vrouwen hun zwangerschappen tegen hun zin uitdragen (Van Delft 1992).
Overigens doen zich wat dit betreft veranderingen voor, daar het aandeel abortussen
onder zwangere Marokkaanse vrouwen stijgt, terwijl dit aandeel stabiel is of daalt
binnen alle andere etnische groepen.

Tabel 3.12 Geschat aantal abortussen per 100 bekende zwangerschappen, naar land van
herkomst 1982 en 1988

1982 1988

Turken 13,4 13,0
Marokkanen 3,9 6,4
Surinamers 33,4 30,6
Antillianen - 37,7
autochtonen 8,5 7,0

Bron: Rademakers (1992)

De meerderheid van de Turkse abortuscliënten in 1990 is gehuwd (81%) en heeft
een of meer kinderen (81%, tabel 3.13). Zij nemen hun toevlucht tot abortus om
verdere uitbreiding van het gezin te voorkomen. Vergeleken bij Turkse vrouwen
zijn veel Marokkaanse vrouwen die in een abortuskliniek worden geholpen niet
gehuwd (55%). Bovendien heeft de helft van de Marokkaanse vrouwen nog geen
kinderen. Dit kan een teken zijn dat Marokkaanse jonge ongehuwde vrouwen vaker
voorhuwelijks seksueel contact hebben dan Turkse meisjes. Dit verschil tussen
Turkse en Marokkaanse meisjes komt ook uit ander onderzoek naar voren (De Vries
1987; Sieval 1985).

Abortus komt binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep vrouwen erg veel voor.
In 1990 ondergingen op elke 1.000 Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de
vruchtbare leeftijd respectievelijk 29 en 31 een abortus. Dat zijn er meer dan in
welke andere onderscheiden groep dan ook (versus 18 Turken, 12 Marokkanen en
slechts 3 autochtonen, Rademakers 1992: 20). Ongeveer 40% van de Surinaamse en
Antilliaanse abortuscliënten komt niet voor de eerste keer voor een behandeling.
Abortus komt binnen de Antilliaanse groep onevenredig veel voor bij alleen-
staanden. De Surinaamse abortuscliënten vormen wat betreft hun samenlevings-
vorm een afspiegeling van de bevolking. Een onderscheid naar Surinamers van
Hindostaanse en Surinamers van Creoolse herkomst kan niet worden gemaakt.
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Tabel 3.13 Abortuscliënten, naar het aantal kinderen dat zij reeds hebben, naar land van
herkomst, 1990 (in procenten)

geen 1 2 3 4 of meer (N)

Turken 19,0 16,8 25,3 18,8 20,0 769
Marokkanen 49,7 15,3 12,5 9,4 13,0 361
Surinamers 33,2 23,2 23,3 12,3 8,0 1.792
Antillianen 38,0 28,8 20,3 8,6 4,2 659
autochtonen 60,6 13,3 17,7 6,6 1,7 9.622

Bron: Rademakers (1992: 19)

Het voorgaande geeft weer dat het allochtone meisjes nogal eens schort aan kennis
van seksualiteit en het gebruik van voorbehoedmiddelen. De Nederlandse media
besteden de laatste jaren veel tijd en ruimte aan seksuele voorlichting voor jongeren.
Op scholen is seksuele voorlichting een vast programmaonderdeel geworden. Hoe
komt het dat de televisiespotjes, brochures en lessen weinig effect sorteren onder
allochtone jongeren? Het komt niet alleen door taalproblemen, maar ook doordat de
manier van presenteren slecht aansluit bij de opvattingen over maagdelijkheid voor
het huwelijk. Ouders zien niet graag dat hun kinderen van deze voorlichting gebruik
maken. 
De eventuele voorlichting van ouders aan hun kinderen laat ook te wensen over. In
streng islamitische en hindoeïstische gezinnen heerst zo'n taboe rondom seksualiteit
dat van huis uit geen seksuele voorlichting wordt gegeven, vooral als het gaat om
voorbehoedmiddelen. In Creoolse gezinnen bestaat eveneens een taboe rondom
seksualiteit. Het is geen onderwerp dat ouders met hun kinderen gemakkelijk ter
sprake brengen (Reubsaet 1990). 
Dit alles eist zijn tol. Meisjes, zo blijkt uit het onderzoek van Lamur (1990), die in
een gezin zijn opgegroeid waar meer openheid over dit onderwerp bestaat, worden
minder snel ongewenst zwanger dan meisjes die zijn opgegroeid in een gezin waar
het onderwerp nauwelijks bespreekbaar is. Over het algemeen is er een
ontwikkeling gaande in allochtone gezinnen naar meer openheid over seksualiteit.
Vooral kinderen die zijn opgegroeid in traditionele gezinnen lopen wat dit betreft
nog sterk achter bij autochtone kinderen. Gebrek aan kennis over seksualiteit en
anticonceptie brengt overigens niet alleen risico's met betrekking tot ongewenste
zwangerschappen met zich mee, maar verhoogt evenzeer het risico op seksueel
overdraagbare ziektes als Aids. 
De voorlichting aan gehuwde vrouwen lijkt wel effectief te zijn. Volgens van Laak
en Shadid maakten gehuwde Turkse en Marokkaanse vrouwen veel gebruik van
speciale anticonceptiespreekuren van de Rutgerstichting. Deze waren met name zo
succesvol omdat ze parallel liepen aan de spreekuren voor zuigelingen- en
kleuterzorg (in Mouthaan en De Neef 1993).
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3.4 Relatienetwerken van Turkse en Marokkaanse vrouwen

De sociale relaties van vrouwen staan onder invloed van seksuele gedragsnormen.
In paragraaf 3.3.1 is beschreven dat het gedrag van vrouwen in islamitische
samenlevingen belangrijk is voor de verwerving van eer. Gedrag van vrouwen in
het openbare leven is om die reden aan regels gebonden. Mede omdat sekse-
scheiding in islamitische samenlevingen door de buitenwereld als kenmerkend
wordt gezien, wordt aan dit aspect speciale aandacht besteed in paragraaf 3.4.1. De
opbouw van de daaropvolgende subparagrafen is identiek aan de opbouw binnen de
paragraaf over de relatienetwerken bij Surinamers en Antillianen. Achtereenvolgens
komen de relaties tussen de partners (§ 3.4.2), tussen moeders en hun kinderen
(§ 3.4.3) en tussen vrouwen en personen buiten het kerngezin aan de orde (§ 3.4.4).
De nadruk ligt op een beschrijving van de basisprincipes die aan de relaties ten
grondslag liggen en van de veranderingen die recentelijk plaats hebben gevonden in
het sociale leven van vrouwen in Turkije en Marokko. Ten slotte is paragraaf 3.4.5
gewijd aan de waargenomen en verwachte invloed van migratie op de constructie
van de sociale netwerken van Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland.

3.4.1 Sekserollen in de openbare sfeer

Ruimtelijke seksesegregatie
In Marokko en Turkije is de vrouwenwereld duidelijk van de mannenwereld te
onderscheiden. Het leven buitenshuis is meer van de man, het leven binnenshuis
meer van de vrouw. Wat is de oorsprong van de ruimtelijk segregatie van de seksen
in de islamitische wereld? Paragraaf 3.3.1 liet zien dat het gedrag van vrouwen
binnen de opvatting van collectieve eer en schande sterk bepalend is voor de
waardering van de familie in de ogen van andere families. Essentieel is dat vrouwen
hun maagdelijkheid bewaren voordat zij gaan trouwen. Om mannen niet in
verleiding te brengen, is het gewenst dat nog niet gehuwde vrouwen zich ingetogen
bewegen in de openbare ruimte. Dit verklaart nog niet waarom ook gehuwde
vrouwen zich aan de mannelijke dominantie in de openbare ruimte dienen te
conformeren. Sattar (1987) legt uit dat de sociale gedragscode binnen de Islam
gericht is op harmonie, ook tussen de seksen. In principe is de vrouw gelijkwaardig
aan de man, echter niet gelijksoortig. Haar speciale functie als draagster van het
leven maakt een vrouw kwetsbaar. Een vrouw dient daarom beschermd te worden,
vooral daar waar de meeste gevaren schuilen en dat is buiten de beslotenheid van
het eigen huis. In de lijn van het harmoniemodel moet een vrouw als ruil voor de
haar geboden bescherming, haar beschermers (echtgenoot, vader, broers) verzorgen.
Dat is meteen haar voornaamste taak geworden. Vervult ze die taak naar behoren,
dan staat een vrouw verder niets in de weg om andere openbare functies te
bekleden. In islamitische landen waar de Sharia (het islamitisch familierecht) geldig
is, kan de vrouw wettelijk gezien alleen werken als haar man daar toestemming voor
verleent (El Sadaawi 1989). 

De basisprincipes zeggen niet veel over de vigerende sociale codes in de openbare
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ruimte. Zoals in elke godsdienst bepaalt ook in de Islam niet zozeer de letter van het
geschrift de sociale hiërarchie, als wel de interpretatie van de letter. De Koran,
evenals ander heilige boeken, is multi-interpretabel, zeker op het terrein van
man-vrouwverhoudingen. De ene schriftgeleerde stelt de harmonie centraal, de
ander de dominantie van de man. In het leven van alledag lijkt de idee van
dominantie van de man over de vrouw te prevaleren.

School en werk vallen bij uitstek binnen de openbare sfeer. De sekseverhoudingen
op deze terreinen kunnen enig zicht geven op de ontwikkelingen in de
sekseverhoudingen in de openbare sfeer binnen de herkomstlanden. In Turkije en
Marokko zijn vrouwen vergeleken met mannen zowel op de arbeidsmarkt als in het
onderwijs ondervertegenwoordigd, al neemt ondervertegenwoordiging af. De
ontwikkelingen lopen op het platteland en in de grote steden niet synchroon. In
stedelijke gebieden in Turkije en Marokko is de deelname van vrouwen aan
voortgezet onderwijs en betaalde arbeid veel hoger dan in agrarische gebieden.
Deze ontwikkeling gaat snel, vaak sneller dan sommige in Nederland wonende
migranten beseffen. De omgangsnormen die de eerste generatie kent uit het land
van herkomst en soms koestert in Nederland, zijn vaak niet meer geldig in het
huidige stedelijke Turkije of Marokko. Al eerder is gemeld dat fundamentalistische
tendensen dergelijke veranderingen echter kunnen vertragen.

Ten slotte nog dit: de seksescheiding vormt over het algemeen hoofdbestanddeel
van Westerse beschrijvingen van islamitische landen (zie b.v. Kabbani 1986;
Ahmed 1992). Dergelijk beschrijvingen wekken de indruk alsof het om een
specifiek islamitisch verschijnsel gaat. Seksesegregatie is echter, weliswaar in
verzwakte vorm, ook aanwezig in Westerse samenlevingen. Denk in Nederland
bijvoorbeeld aan de voortdurende en hoge mate van seksesegregatie op de
arbeidsmarkt en de verdeling van onbetaalde arbeid binnenshuis (zie Hooghiemstra
en Niphuis-Nell 1993). 

De sluier/hoofddoek
Een van de meest zichtbare gedragsregels voor het openbare leven in islamitische
landen is het dragen van een sluier (eventueel in de vorm van een hoofddoek) door
vrouwen. De Koran schrijft vrouwen voor de zogenoemde schaamstreken te
bedekken in de nabijheid van vreemde mannen (Shadid en Van Koningsveld 1990).
In sommige islamitische kringen vat men het voorschrift uit de Koran op als een
oproep tot totale bedekking van het lichaam van de vrouw, in andere kringen is
bedekking van alleen de haren voldoende. In het verleden was het dragen van een
sluier een statuskwestie. Vrouwen uit de hogere klasse gingen oorspronkelijk vaker
gesluierd door het openbare leven en waren later de eersten die de sluier aflegden
(Mernissi 1993). Momenteel bepaalt de sluier in stedelijke gebieden van Turkije en
Marokko minder het straatbeeld dan op het platteland. Het dragen van een sluier is
met de opkomst van het fundamentalisme ook een uiterlijk vertoon van mate van
religiositeit geworden. Vrouwen kunnen met hun sluier laten zien dat zij zich
verbonden voelen met de streng religieuze richting in de Islam. Mannen kunnen dit
tonen door het dragen van een bepaald soort baard. Zo is het mogelijk dat een
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ongesluierde moeder een sluier dragende dochter heeft. Aangezien het
fundamentalisme veel aanhangers kent in grote steden en onder studenten, kan een
sluier nu niet automatisch meer worden geassocieerd met een
`traditionele-plattelandsafkomst'. 

In het Westen wordt de sluier vaak gezien als symbool van het vermeende
vrouwonderdrukkende karakter van de Islam (zie b.v. Kabbani 1986; Ahmed 1992).
Het dragen van hoofddoekjes heeft, onder andere door de vermeende
anti-emancipatorische symboliek ervan, al enige malen geleid tot heftige emotionele
discussies in landen waar grote groepen islamitische migranten wonen. Hier en daar
is dit uitgemond in zogenoemde hoofddoekjesaffaires (Coppes 1994). Meestal
betrof dit situaties waarin meisjes met hoofddoekjes de toegang tot school werd
ontzegd. Uit studies op dit terrein blijkt echter dat de beslissing al dan niet gesluierd
door het openbare leven te gaan niet alleen de echtgenoot of de vader toegeschoven
kan worden. Mernissi, een Marokkaanse sociologe geeft bovendien aan dat in
landen waar de openbare ruimte nog hoofdzakelijk mannenterrein is, juist een sluier
vrouwen de mogelijkheid biedt zich vrij en zelfstandig te bewegen (zie o.m. Bartels
1993). Ongesluierd kunnen vrouwen in deze landen zich vaak niet zonder de
begeleiding van een man bewegen. In Westerse landen geven islamitische vrouwen
bovendien hun verbondenheid met de eigen cultuur aan met het dragen van een
hoofddoek. Zo heeft het dragen van een sluier of hoofddoek veel meer functies dan
alleen de door de man gewenste afscherming van de vrouw van de buitenwereld.

Bewegingsvrijheid
Algemeen gesproken is de bewegingsvrijheid van islamitische vrouwen in de
openbare ruimte aan meer beperkingen gebonden dan die van Westerse vrouwen.
Toch zijn Turkse en Marokkaanse vrouwen niet uitsluitend te typeren als passieve
slachtoffers van het sociale systeem. De actieradius van vrouwen is behalve een
resultante van de ruimte die de echtgenoot, de broer of de vader toelaat, ook
afhankelijk van de ruimte die vrouwen zelf nemen. Bartels (1993) betoogt dat
Marokkaanse vrouwen veel methoden kunnen toepassen om macht over hun eigen
doen en laten te verwerven. Dat doen ze ook. Zij zijn minder passief en machteloos
dan wel wordt gesuggereerd. Marokkaanse vrouwen zijn in eigen kring
bijvoorbeeld vermaard en gevreesd vanwege hun magische krachten. Magie, wat
een vrijwel exclusief vrouwelijke gave is, speelt in sommige kringen een
belangrijke rol bij het nemen van beslissingen. Daarnaast kunnen vrouwen het
bestaan van het collectieve eer- en schandesysteem tot het eigen voordeel
aanwenden, bijvoorbeeld door huwelijksproblemen in de openbaarheid te brengen
of als dochter te dreigen met weglopen. Deze acties onthullen de zwakte van de man
als autoriteit in het gezin en kunnen de eer van de familie ernstig aantasten. Ook
kunnen vrouwen handig gebruik maken van de rolverdeling binnen het huishouden.
Omdat zij verantwoordelijk zijn voor de kinderen, zijn zij in staat, al dan niet
heimelijk, de geboorte van een kind uit te stellen, of het kindertal laag te houden.
Hiermee scheppen zij bijvoorbeeld de mogelijkheid te (blijven) werken of studeren.
Andere vrouwen buiten hun verantwoordelijkheid voor de kinderen uit door ze (in
Nederland viermaal per dag!) naar school te brengen - een stap in de openbare
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ruimte waar de man geen zeggenschap over heeft. Binnen het sociale systeem vindt
kortom voortdurend een machtsspel plaats. De basiswaarden blijven (voor de
buitenwereld) in stand, maar de grenzen van wat een vrouw wel en niet kan doen
worden verlegd.

De seksuele gedragsnormen krijgen een plaats binnen de relaties die vrouwen
hebben met hun partner, hun kinderen en anderen buiten het kerngezin. Welke
basisstructuren kennen genoemde relaties? Dit wordt besproken in de volgende
subparagrafen.

3.4.2 Verhouding tussen vrouwen en mannen binnen partnerrelaties

De entree van Arabische woningen is traditioneel in een bocht gebouwd, wat
voorkomt dat de buitenwereld zicht heeft op de privéwereld. Ramen bieden wel de
mogelijkheid naar buiten, maar niet naar binnen te kijken. Gesluierde vrouwen
leggen de sluier bij thuiskomst af. Het privéleven, kortom, is voor een groot deel
afgeschermd van het openbare leven in de islamitische samenleving.

De totstandkoming van een huwelijk
Het huwelijk wordt binnen de Islam beschouwd als een burgerlijke overeenkomst.
Het heeft een functie binnen een groter geheel, vormt als het ware een contactpunt
tussen twee families. Het kerngezin is veel minder dan in het Westen een
verzelfstandigde en gesloten eenheid ten opzichte van de familie. Door te trouwen
nemen Turken en Marokkanen daarom meestal geen afstand van het ouderlijk huis.
Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de traditie van inwoning na het huwelijk bij
de familie van de man (het z.g. patrilokale gebruik). Maar ook het erfrecht zoals dat
in Marokko verloopt volgens regelgeving in de Sharia, geeft blijk van
voortbestaande banden tussen familieleden na het aangaan van een huwelijk. Het is
een van de redenen waarom Turkse en Marokkaanse ouders een leidende rol spelen
bij de totstandkoming van het huwelijk van hun dochters en zonen (Esveldt en
Kulu-Glasgow 1994). De overgang naar een meer stedelijke samenleving heeft niet
tot gevolg gehad dat huwelijksarrangementen in Turkije en Marokko in onbruik
raakten. Het heeft er wel toe geleid dat de inspraak van de kinderen (de
huwelijkskandidaten) is toegenomen. Gedwongen huwelijken zijn momenteel, ook
in Turkije en Marokko, uitzonderlijk. Ook in Nederland gaat de bemoeienis van
Turkse en Marokkaanse ouders met de partnerkeuze van hun kinderen ver, maar
hebben de meisjes vaak wel de mogelijkheid te weigeren. In 1984 is een onderzoek
onder Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland uitgevoerd waaruit blijkt dat
de meerderheid van deze vrouwen de door hun ouders voorgestelde kandidaat
uiteindelijk zelf mocht goed- of afkeuren (Esveldt en Kulu-Glasgow 1994). 

Op welke gronden worden huwelijken (traditioneel) in Turkije en Marokko
gesloten? Klasse speelt een belangrijke rol, het bepaalt onder meer de hoogte van de
giften die de familie van de man moet betalen. Daarnaast is niet zozeer het
leeftijdsverschil tussen de partners, als wel de leeftijd van de vrouw een factor van
belang. Hoe jonger, hoe aantrekkelijker als bruid. Dit houdt verband met de hoge
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waarde die aan een maagdelijke bruid wordt toegekend. Ook de religieuze
achtergrond speelt een rol in de keuze van een huwelijkskandidaat. Volgens het
islamitisch familierecht mag een islamitische vrouw alleen met een islamitische man
trouwen, terwijl een islamitische man wel met een niet-islamitische vrouw mag
trouwen,  zolang zij maar geen atheïste is (Shadid en Van Koningsveld 1990).35

Hoewel deze beperkende regel voor vrouwen uit het Turkse Burgerlijk wetboek is
geschrapt, gaat een niet-islamiet die met een Turkse wenst te trouwen doorgaans
toch voorafgaande aan het huwelijk over tot het islamitische geloof. Niet alleen het
islamitisch zijn is een factor van belang, maar tevens tot welke islamitische
geloofsrichting iemand zich rekent. 

Binnen de hiervoor genoemde beperkingen, leggen ouders in de tegenwoordige
praktijk, zo blijkt uit onderzoek in Turkije en Marokko, maar ook in Nederland, een
sterke voorkeur aan de dag voor huwelijken tussen verwanten. Volgens een
onderzoek in Turkije was een van de vijf huwelijken een huwelijk tussen
familieleden en in Marokko zelfs nog meer (Tuncbilek en Ulusoy, en Bittles in
Esveldt en Kulu-Glasgow 1994). Migranten bevinden zich in de unieke situatie dat
zij kunnen kiezen tussen een herkomstgenoot in het gastland of een partner uit het
herkomstland. Van de mogelijkheid een autochtoon als partner te kiezen wordt tot
nu toe weinig gebruik gemaakt (zie § 3.2). Turkse en Marokkaanse jongens hebben
weliswaar regelmatig een relatie met een Nederlands meisje, maar zien hen zelden
als serieuze huwelijkskandidaten. Uiteindelijk blijken ze te hechten aan de
traditionele maagdelijkheidsnormen die voor vrouwen gelden, zoals al eerder is
aangegeven in paragraaf 3.3. De meeste Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen die
in Nederland wonen trouwen met een in het land van herkomst wonende partner
(Schoorl et al. 1994). Deze keuze is overeenkomstig de wens van hun ouders. Uit
onderzoek van Den Exter blijkt dat de ouders voor hun dochter sterke voorkeur
hebben voor een nog in de streek van herkomst wonende kandidaat of (ver)
familielid (Den Exter 1993). Aangezien een huwelijk nog vrijwel de enige legale
wijze is om naar Nederland te komen, oefenen streekgenoten en familieleden vaak
grote druk uit op de ouders van een in Nederland wonend meisje. Hiermee kunnen
grote geldbedragen zijn gemoeid (Gitmez en Wilpert en Geiersbach geciteerd in
Böcker 1994), vooral als het om een niet-verwante gaat. Het wil overigens niet
zeggen dat deze huwelijken altijd en alleen gesloten worden vanwege de
verblijfsvergunning. Vaak leiden vakanties in het land van herkomst tot
ontmoetingen tussen jongeren, waaruit op initiatief van de jongeren zelf een
huwelijk kan voortkomen. Ouders prefereren na een streekgenoot of in het land van
herkomst wonend familielid, een huwelijkskandidaat die al in Nederland woont
maar wiens ouders afkomstig zijn uit de streek van herkomst. Dit geldt in het
bijzonder voor Turken, die zich sterk regionaal in Nederland hebben georganiseerd.
Turkse en Marokkaanse meisjes zelf lijken een voorkeur te hebben voor mannen die
wonen in een stedelijk gebied in het land van herkomst. Zij veronderstellen bij een
dergelijk persoon een bepaalde mate van moderniteit gecombineerd met respectvol
Turks of Marokkaans gedrag (iets wat ze missen bij hun herkomstgenoten in
Nederland, die er, naar hun idee, maar op los leven). Buys (1993) constateert bij
Marokkaanse jongens in Nederland een zekere voorkeur voor een in Nederland
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wonend Marokkaans meisje, omdat een meisje uit Marokko te veel
aansluitingsmoeilijkheden zou krijgen. Aangezien de man als primaire kostwinner
wordt beschouwd, is er vanuit de herkomstlanden veel belangstelling van jongens
om middels een huwelijk naar Nederland te migreren. Zij veronderstellen dat de
mogelijkheden om in Nederland een toekomst op te bouwen nog steeds gunstiger
zijn dan in het land van herkomst (zie over huwelijksmigratie ook § 2.2.1).

Tijdens het huwelijk
Het huwelijk is de hoeksteen van de islamitische cultuur. Bovendien is het de enige
door de religie geaccepteerde gezinsvorm. De Islam staat in principe alleen uitstel
van huwelijk toe wanneer de financiële middelen om te trouwen nog ontbreken (vgl.
Sattar 1987). De zware nadruk op de gehuwde status komt tot uitdrukking in het
geringe aantal nooit gehuwde volwassen Turkse en Marokkaanse vrouwen.
Samenwoningen zonder gehuwd te zijn komen zelden voor (zie § 3.2). 

Het islamitische geloof legt rechten en verplichtingen op aan echtelieden, met als
doel, het is al eerder gezegd, een evenwicht te bereiken. De man is initiatiefnemer
en alleen op hem rust een onderhoudsplicht ten aanzien van zijn vrouw en kinderen.
In ruil voor het onderhoud en de bescherming dient de vrouw gehoorzaam te zijn
aan haar man, zijn bezittingen te beschermen en haar man en het gezin te verzorgen.
De vrouw mag zich weliswaar op alle maatschappelijke terreinen begeven, maar
moet zich daar steeds aanpassen aan de geldende regels ten aanzien van de omgang
tussen de seksen en moet haar huishoudelijke verplichtingen blijven nakomen. Het
verschil tussen de taken van de vrouw en de man is in Turkije en Marokko
vastgelegd in de huwelijkswetgevingen. Deze wetten verplichten de man om het
gezin in financiële zin te onderhouden en de vrouw om de verantwoordelijkheid te
dragen voor het huishouden (Shadid en Van Koningsveld 1990: 81). Ook de
Marokkaanse wetgeving ten aanzien van de beëindiging van een huwelijk laat een
duidelijk verschil tussen vrouwen en mannen zien. Hoewel zowel vrouwen als
mannen initiatieven kunnen nemen om te scheiden, biedt de Sharia (op de Koran
gebaseerd familierecht) mannen duidelijk meer gronden om het huwelijk te
beëindigen. In het Turkse Burgerlijk wetboek zijn de verschillen tussen vrouwen en
mannen in de mogelijkheden hun staatshuwelijk te beëindigen, opgeheven. Na een
scheiding rust er op mannelijke familieleden een religieuze (en in Marokko tevens
een wettelijke) plicht de vrouw te onderhouden. De vrouw kan niet gedwongen
worden in haar eigen onderhoud te voorzien (zij kan hier echter wel voor kiezen).
Noch Marokko, noch Turkije biedt de mogelijkheid te trouwen in gemeenschap van
goederen. Dit heeft als voordeel dat de giften die de vrouw bij haar huwelijk heeft
ontvangen van de familie van de man, ook na een scheiding in haar bezit blijft
(Sattar 1987). Anderzijds biedt dit systeem vrouwen die geen eigen inkomsten
hebben en bijvoorbeeld wel meewerken in het bedrijf van hun man vooral nadelen
in het geval van een scheiding, te meer daar alimentatie in geen van beide landen
goed is geregeld (zie voor Turkije: Böcker 1994; en voor Marokko: Shadid en Van
Koningsveld 1990).

Wat betekenen deze regels en huwelijksgebruiken mogelijkerwijs voor de
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verhouding tussen de echtelieden? Ten eerste gaan de vrouw en de man als relatieve
vreemden het huwelijk aan. Traditioneel is een intensieve kennismakingsperiode
(verkering) taboe. Zodra ouders en/of kinderen de keuze voor een
huwelijkskandidaat kenbaar hebben gemaakt, wordt het huwelijk voorbereid. In
sommige gevallen, bijvoorbeeld als het meisje nog niet volwassen is, kan zich enige
tijd tussen de aankondiging en het daadwerkelijke huwelijk bevinden. Gedurende
deze periode is het echter niet de bedoeling dat de aanstaanden contact met elkaar
onderhouden. Als de partners in hun kindertijd met elkaar zijn opgegroeid, wat
bijvoorbeeld veel voorkomt in kleine gemeenschappen of bij huwelijken tussen
verwanten, is de afstand natuurlijk minder groot. Ten tweede hebben de regels ten
aanzien van de seksescheiding op jonge leeftijd tot gevolg dat voor velen het
huwelijk de eerste intensieve confrontatie is met het andere geslacht buiten de
familiekring. Een derde specifiek kenmerk van huwelijken in islamitische landen is
dat het huwelijk niet alleen een aangelegenheid is tussen twee individuen, maar ook
tussen twee families. Dit kan de vrouw een (emotioneel) onafhankelijkere positie
binnen de partnerrelatie verschaffen. Relatieproblemen kunnen bijvoorbeeld
opgevangen worden binnen de vrouwennetwerken van de familie. Anderzijds
klagen veel vrouwen juist over de overmaat van sociale controle binnen deze
vrouwennetwerken en de neiging van de schoonmoeder de teugels nog strakker aan
te trekken dan de echtgenoot zou doen (zie verder § 3.4.4 ).

Mede vanwege de door de religie opgelegde voorschriften ten aanzien van het
gedrag van echtelieden is het te verwachten dat de scheiding van de sekserollen
binnen het huishouden scherp is. Tenslotte staat evenwicht tussen echtelieden niet
zozeer op basis van gelijksoortige inbreng, als wel op basis van seksespecifieke
inbreng centraal. In de hiërarchie staat de man normaal gesproken boven de vrouw.
Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de rolverdeling seksespecifiek is, maar dat ook
sprake is van een scheve machtsverdeling, ten nadele van de vrouw. Anderzijds kan
ook worden betoogd dat de duidelijke toebedeling van de `binnenwereld' aan de
vrouw, de beslissingsbevoegdheid van de man binnenshuis reduceert. Het is de
vraag hoe de verdeling van de rollen, taken en macht binnen de partnerrelatie van
Turken en Marokkanen in werkelijkheid gestalte krijgt. Vooral het onderzoek van
Bartels (1993) toont aan dat binnen bepaalde grenzen Marokkaanse vrouwen in
staat zijn een groot deel van de regie van het reilen en zeilen van het gezin in
handen te nemen. Uiteraard is een en ander wel afhankelijk van de machtsmiddelen
die een man toepast. Doordat hij over het algemeen de financiële middelen beheert
en over fysieke overmacht beschikt, kan hij meer dan de vrouw de grenzen van haar
vrijheid bepalen. Dergelijk dominant mannelijk gedrag wordt bovendien vanuit de
religie en de gemeenschap goedgekeurd. Zwaar fysiek geweld binnen het huwelijk
is overigens een praktijk die religieus geen enkele rechtvaardiging kent. Slechts bij
overspel is een zware terechtwijzing geoorloofd, die overigens zowel mannen als
vrouwen kan toekomen.

De korte kennismakingsperiode voorafgaande aan het huwelijk, de ondersteunende
vrouwennetwerken en de scheve verdeling van de sekserollen tussen echtgenoten
hoeft de opbouw van een respectvolle of liefdesband tussen echtgenoten niet in de
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weg te staan. Een zogenoemd romantisch huwelijk prevaleert in deze
samenlevingen net zo goed als ideaal (goed te zien aan de Arabische films, verhalen
en sprookjes). En niet zelden vormt het ontbreken van een goede verstandhouding
tussen de echtelieden de belangrijkste reden om te scheiden.

In de loop van de tijd heeft het gezin in Turkije en Marokko een verandering
ondergaan. Het grootgezin heeft aan belang ingeboet ten gunste van het kerngezin,
en gezinnen tellen minder kinderen. Dit laatste betekent dat vrouwen praktisch
gezien steeds meer hun handen vrij hebben; een betaalde baan naast het huishouden
is tot de mogelijkheden gaan behoren zeker na de stijging van het opleidingsniveau
van vrouwen. Vooralsnog lijkt dit niet de basissegregatie binnen het gezin aan te
tasten. De autoriteit van de man binnen het gezin blijft (in ieder geval voor het oog
van de buitenwereld) gehandhaafd. Toch zal een werkende vrouw alleen al doordat
zij beschikt over financiële middelen meer druk op veranderingen kunnen
uitoefenen. In ieder geval betekent het hebben van een baan dat een steeds kleiner
deel van het leven van de vrouw binnen de invloedssfeer van haar echtgenoot en
andere familieleden ligt. In Turkije en Marokko zijn het vooral gezinnen in de
stedelijke gebieden waar veranderingen in partnerrelaties plaatsvinden.

3.4.3 Relatie tussen ouders en kinderen

De waarde van het krijgen van een kind
Binnen de islamitische traditie neemt vruchtbaarheid een belangrijke positie in
(Shadid en Van Koningsveld 1990). De meeste onderzoeken op dit terrein geven
aan dat het krijgen van kinderen voor Turkse en Marokkaanse vrouwen ook nu nog
in overwegende mate vanzelfsprekend is (b.v. Lesthaege en Surkyn 1994). Dit heeft
niet alleen religieuze achtergronden. Vooral in agrarische gebieden zijn kinderen
essentieel voor het voortbestaan van familiebedrijven en een verzekering voor de
oude dag van de ouders. In stedelijke en welvarende milieus is de
sociaal-psychologische waarde van kinderen meer op de voorgrond gekomen (b.v.
Pels 1994). 

Wat is de speciale sociaal-psychologische waarde van het moederschap voor Turkse
en Marokkaanse vrouwen? Ten eerste zijn in een samenleving waarin de
familieband en de familie-eer zo'n belangrijke rol spelen, zowel het krijgen van een
kind, als het gedrag van dit kind bepalend voor de prestige van de familie. Verder is
een kind, zeker voor vrouwen met geringe bewegingsvrijheid en een zwakke
machtspositie, de schakel tussen de privéwereld en de buitenwereld, alsook tussen
haar en haar man. Ten derde is het krijgen van een kind voor de prestige van de
vrouw zelf belangrijk, omdat zij pas dan serieus meetelt in de vrouwenwereld
waarin zij verkeert. In die zin verschaft het moederschap de vrouw een ongekend
gevoel van eigenwaarde, het is de laatste en belangrijkste stap naar volwassenheid.
Dit geldt overigens in het algemeen voor vrouwen die weinig kans maken op een
andere wijze (b.v. door werken) enige status te verwerven.

De kinderwens mag dan overeind blijven, Turken en Marokkanen ontwikkelen wel,
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zowel in hun herkomstland als in Nederland, een toenemende voorkeur voor een
klein aantal kinderen. Met de dalende economische waarde van het krijgen van
kinderen en de stijgende kosten van het grootbrengen van kinderen, brengt een hoog
kindertal dan ook eerder na- dan voordelen met zich mee. Bovendien staat het
islamitisch geloof, zoals is beschreven in paragraaf 3.2, niet per definitie negatief
tegenover geboortebeperking of anticonceptie. 

Volgens diverse auteurs wensen Turkse en Marokkaanse ouders in ieder geval één
zoon te krijgen; sommigen reppen over de hogere waarde die Turkse en
Marokkaanse ouders aan de geboorte van een zoon hechten (Mouthaan en De Neef
1993; Bartels 1993). Dit zou onder meer te maken hebben met de
verantwoordelijkheid van de ouders voor behoud van maagdelijkheid van de
dochter. Een dochter kan in feite alleen maar de naam van de familie bezoedelen,
terwijl een zoon door het leveren van goede prestaties in de maatschappij de status
van de familie kan verhogen. Ook is het voor een goede oudedagsvoorziening, een
zoon nog steeds van belang, omdat vooral van hem steun wordt verwacht (o.m. in
de vorm van inwoning). Bovendien plegen mannen in patrilineaire systemen te
hechten aan de geboorte van een zoon, die de familienaam zal voortzetten en het
meeste recht op overerving heeft. Het onderzoek van Mouthaan en De Neef (1993)
geeft aan dat Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland weliswaar zeggen dat
het hen niet uitmaakt of zij een zoon dan wel een dochter krijgen, maar niettemin
hun gezin pas als compleet ervaren als er minstens één zoon is geboren.

Opvoeding
Gezinsideologieën komen duidelijk tot uitdrukking in opvoedingsmethoden. Van
der Hoek heeft de literatuur die de laatste jaren verschenen is over socialisatie in
migrantengezinnen helder samengevat. Zij constateert dat veel onderzoek start met
de vooronderstelling dat strategieën in de opvoeding in te delen zijn in de
dichotomie individueel gericht versus collectief gericht. De onderzoeksresultaten
bevestigen over het algemeen het al bestaande beeld dat niet-Westerse opvoeders
zich meer richten op de ontwikkeling van het kind tot collectief lid van de
gemeenschap, terwijl Westerse opvoeders de individuele ontwikkeling van het kind
meer aandacht geven. Van der Hoek (1994: 62) vraagt zich af of de
onderzoeksopzet deze conclusies niet genereert en stelt dat collectivisme
individualisme niet hoeft uit te sluiten. De schrijfster laat hiermee zien dat het
belangrijk is dergelijke veronderstellingen ter discussie te stellen, te meer daar
onderzoek naar de gezinsrelaties van Turken en Marokkanen in Nederland telkens
aantoont dat niet langer slechts een gezinsideologie geldig is (Van der Hoek en Kret
1992; Risvanoglu 1986).

Deze paragraaf concentreert zich op een aantal basiswaarden van de islamitische
cultuur. Het gaat ten eerste om de seksuele moraal, ten tweede om het belang van de
familie als eenheid en ten derde om het respect dat ouderen genieten. Elk oefenen
zij ook invloed uit op de manier waarop de ouders hun kinderen opvoeden. Aan de
hand van deze drie basiswaarden wordt hierna de opvoeding in Turkse en
Marokkaanse gezinnen geschetst.
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Seksuele moraal
De seksuele moraal (zie ook § 3.3.2) vormt de basis voor de fasering in de
opvoeding van de kinderen en het seksespecifieke karakter van de opvoeding: in de
eerste fase worden kinderen nog gezien als aseksuele wezens en krijgen zij nog
geen seksespecifieke richtlijnen. Sociale volwassenheid groeit tegelijk met
lichamelijke volwassenheid. Een jongen wordt ritueel gezien mannelijk na de
besnijdenis, daarna kan hij nog jaren toegroeien naar volwassenheid. Zijn man-zijn
kan hij aantonen door gedurende de hele Ramadan te vasten. Een meisje verlaat de
kinderfase als zij gaat menstrueren en wordt volwassen als zij ontmaagd is (oftewel
gehuwd) en treedt pas echt toe tot de vrouwenwereld als zij moeder is.

In de kinderfase worden de kinderen niet als volwaardige mensen beschouwd. Dit
betekent dat in de opvoeding niet zozeer richting geven centraal staat als wel vrij
laten. De verantwoordelijkheid voor het gedrag ligt niet bij de kinderen zelf, straffen
heeft in deze visie weinig zin. Dit kan verklaren waarom kinderen in de praktijk
vaak spelen zonder het toezicht van de ouders, hoewel dit ook praktische redenen
heeft: er zijn altijd wel oudere kinderen (zusjes, broertjes, neven, nichten) in de
buurt. Op zichzelf geeft deze vrijheid in de eerste levensjaren het kind alle ruimte
voor ontwikkeling van zelfstandigheid. Door het ontbreken van een duidelijk
opvoedingsdoel in deze fase is er in principe nauwelijks verschil tussen de
behandeling van dochters en zonen. Wel kan de hogere waardering van het krijgen
van een zoon tot uitdrukking komen in meer verwennerij.

Het geslachtsrijp worden speelt een wezenlijke rol in de overgang naar
volwassenheid binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Het is zaak dat
kinderen op hun volwassen taken zijn voorbereid tegen de tijd dat zij  seksueel
volgroeid zijn. Op een gegeven moment starten ouders met het voorbereiden van
hun kinderen op de rollen, taken en functies die zij als volwassene moeten
vervullen. De fase begint over het algemeen vanaf een jaar of 7 à 8 (volgens Pels bij
Marokkanen vanaf ongeveer 10 jaar; Pels 1991: 62). Aangezien de taken van
volwassen vrouwen sterk verschillen van de taken van volwassen mannen, treedt
vanaf dat moment een sekseverschil in de opvoeding op. Religieus en traditioneel
gezien heeft de gehuwde vrouw vooral een taak binnen het huishouden. Ter
voorbereiding op haar latere taken moet een dochter daarom vaak al een grote
bijdrage aan het huishouden leveren.  Dit is overigens niet alleen een voorbereiding36

op haar rol binnen het huwelijk, maar ook de plicht van de dochter tegenover
mannelijke familieleden. De dochter is de mannen in de familie verzorging en
gehoorzaamheid verschuldigd, omdat zij haar bescherming bieden. Het is een
misvatting te denken dat ouders de prestaties van dochters op school laag waarderen
omdat het huwelijk voor een vrouw toch betekent dat haar toekomst thuis ligt. Aan
de ontwikkeling van intellectuele vermogens wordt binnen de Islam veel waarde
gehecht, ongeacht de sekse. Het bereiken van een goed opleidingsniveau is thans in
toenemende mate een belangrijk aspect van de huwelijksvoorbereiding, omdat de
taken van de gehuwde vrouw in de toekomst steeds meer liggen op twee vlakken,
thuis en in een beroep. In de loop van de tijd heeft een dochter er zo bezien een taak
bij gekregen. Wel is het zo dat in het geval van conflicterende doelen schoolbezoek



� �
��� ���

97

niet altijd prioriteit krijgt.

Ook Turkse en Marokkaanse jongens worden geacht zich voor te bereiden op een
gehuwd leven. Ze moeten kennis maken met het nemen van verantwoordelijkheid.
Jongens leren dit door gezag over hun zusters uit te oefenen, door een vrije
invulling van hun tijd en het leren van een vak. Vaders nemen in deze fase een deel
van de opvoeding van de zonen ter hand. De jongens worden in de voorvolwassene
fase niet meer alleen gesocialiseerd door de ouders: de vriendengroep van de
jongens en in sommige gevallen de religieuze voorzieningen nemen taken van
ouders over.

De fasering in het opvoedingstraject naar volwassenheid loopt parallel aan de
seksuele ontwikkeling van de kinderen. De opvoeding moet in principe zijn
afgerond op het moment dat de dochters seksueel volwassen zijn. De nadruk op het
volgen van een opleiding heeft geleid tot uitstel van het huwelijk en daarmee tot een
verlenging van de voorvolwassene periode. In feite is er een fase bij gekomen: de
fase tussen de biologische volwassenheid (vanaf de eerste menstruatie) en de sociale
volwassenheid (het huwelijk). Aangezien maagdelijkheid voor het huwelijk voorop
blijft staan als streven in de opvoeding, kan het meisje in deze fase te maken krijgen
met strenge regels ten aanzien van haar doen en laten in de openbare sfeer. Anders
dan jongens brengen Turkse en Marokkaanse tienermeisjes hun vrije tijd
grotendeels thuis en met familieleden door. In deze laatste fase zijn de dochters en
zonen in feite volwassen en kunnen zij ook aangesproken worden op hun gedrag.
Bestraffen is zeer gebruikelijk. 

Collectief belang
Turkse en Marokkaanse kinderen worden niet primair opgevoed tot individuele
volwassenen, maar tot volwassenen die deel uitmaken van een collectiviteit. Deze
basiswaarde is sterk bepalend voor de opdrachten die ouders hun kinderen
meegeven en het gedrag dat kinderen in ieder geval naar buiten behoren te vertonen.

Individuele prestaties staan ten dienste van het collectieve. Dit leidt vaak tot de
misvatting dat Turken en Marokkanen weinig ambitieus zijn, niet gemotiveerd
zouden zijn om individuele prestaties te leveren. Inmiddels is het vermeende gebrek
aan prestatiegerichtheid door veel onderzoek weerlegd (Phalet 1994; Meijer 1993).
De gemotiveerdheid van Turkse en Marokkaanse leerlingen in Nederland wijkt niet
af van die van Nederlandse. De verantwoordelijkheid voor het collectief noopt velen
er zelfs toe hoge prestaties te leveren, omdat dit de hele familie ten goede komt. 

Iets anders is de aandacht van ouders voor de persoonlijke geestelijke ontwikkeling
van hun kinderen, los van prestaties op school. De nadruk op het collectief, samen
met de vanzelfsprekende autoriteit van de vader, betekent dat het uiten van
tegenspraak of een eigen mening geen waardering geniet in de ogen van Turkse en
Marokkaanse ouders. Het gezamenlijke en niet het eigene krijgt prioriteit. De
meeste ouders zijn dan ook niet op onderhandeling gericht, maar zijn regelstellend.
Met de ontwikkeling naar kerngezinnen en de toenemende economische
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onafhankelijkheid van de kinderen ten opzichte van hun ouders, zal de nadruk
vermoedelijk verschuiven in de richting van een opener, minder hiërarchische en
autoritaire relatie tussen ouders en kinderen (Buijs 1993).

De ouders benadrukken in hun opvoeding dat het gedrag van het kind bepalend is
voor de eer van de familie en dat de familie het ondersteunend kader vormt in
moeilijke tijden. De eer van de familie wordt in feite bepaald door de buitenwacht.
Kinderen dienen dan ook met name in het bijzijn van vreemden respect,
bescheidenheid en gehoorzaamheid tegenover hun ouders te tonen. En de ouders
moeten aan de buitenwereld laten zien dat zij hun kinderen onder controle hebben.
Dit openbare gedrag hoeft niet representatief te zijn voor de werkelijke
verhoudingen binnen het gezin.

Ook een goede huwelijkspartner dient het collectief belang. Turkse en Marokkaanse
meisjes beseffen terdege dat hun huwelijk gevolgen voor de naam van de familie
kan hebben en kunnen de bemoeienis van hun ouders met de keuze van een partner
daarom accepteren. Het sterke collectiviteitsbesef verklaart tevens de
vanzelfsprekendheid waarmee Turkse en Marokkaanse meisjes en vrouwen
verzorgende taken binnen het gezin en de familie ter hand nemen, waarom kinderen
hun geld afdragen en de zorg van hun bejaarde ouders op zich (willen) nemen. 

Het belang van de collectiviteit komt niet alleen tot uitdrukking in de opdrachten die
kinderen tijdens de opvoeding meekrijgen, maar ook in het aantal opvoeders. Van
oudsher is binnen de Turkse en Marokkaanse samenleving niet zozeer het
kerngezin, als wel de familie de belangrijkste eenheid. Het gezin leeft vaak in de
nabijheid van een aantal gezinnen die tot de familie van de man behoren. Dit
betekent dat de opvoeding van de kinderen geen exclusief terrein is van de ouders,
maar dat ook andere familieleden daaraan in belangrijke mate bijdragen. Niet alleen
de oudste broers en zussen, maar ook neven, nichten, tantes, en grootmoeders
spelen in veel gevallen een grote rol in de primaire opvoeding. 

Respect voor ouderen
Binnen de Turkse en Marokkaanse samenleving bestaat groot respect voor oudere
mensen. Zij worden gezien als degenen die veel wijsheid hebben verworven.
Kinderen zijn niet alleen aan hun ouders gehoorzaamheid verschuldigd, maar aan
ouderen in het algemeen. Binnen de familie is ook niet alleen een hiërarchie naar
sekse te ontwaren, maar eveneens één naar leeftijd. Grootouders hebben het meeste
recht van spreken en oudere broers of zussen kunnen opdrachten verlenen aan hun
jongere broers of zussen. De oudste dochter wordt bij afwezigheid vaak automatisch
de vervanger van de moeder, de oudste zoon die van de vader. Hun autoriteit wordt
door de andere kinderen geaccepteerd.

3.4.4 Relaties met personen buiten het kerngezin

Familiebanden spelen ook na het huwelijk een belangrijke rol. In Marokko komt dit
onder meer tot uitdrukking in het familierecht, dat gebaseerd is op de Koran. Zo
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hebben bijvoorbeeld niet alleen de weduwe en de kinderen recht op een deel van de
erfenis na de dood van de man, maar ook verdere familieleden. In Turkije staat
sinds de invoering van het Burgerlijk wetboek, naar Europees model het kerngezin
centraal, hetgeen inhoudt dat verdere familieleden officieel geen aanspraak kunnen
doen gelden op erfenissen; in de praktijk krijgen zij echter nog wel vaak hun
aandeel. In Marokko is men bij de wet bovendien verplicht ouders en ongehuwde
vrouwelijke familieleden zo nodig te onderhouden. In Turkije voelt men zich ook
nog in hoge mate moreel verplicht te zorgen voor het onderhoud van familieleden,
zoals helder naar voren komt in het onderzoek van Böcker (1994).
Al enige malen is ter sprake gekomen dat de mannelijke afstammingslijn een
belangrijke rol speelt in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Deze
samenlevingen zijn van oorsprong partrilineair. Daarnaast zijn het ook patrilokale
samenlevingen: traditioneel blijven de zonen na hun huwelijk bij hun ouders wonen
en komen hulpbehoevende ouders weer bij hun zoon inwonen. Inwoning vindt niet
altijd vrijwillig plaats, soms is het uit financiële noodzaak. Zogenoemde
meerfamiliehuishoudens komen in Turkse en Marokkaanse steden en in Nederland
onder Turken en Marokkanen steeds minder voor. Daar komt meer en meer de
nadruk op het kerngezin te liggen. Als gezinnen bij elkaar inwonen, of dichter bij
elkaar wonen zijn de relaties intensief. Neefjes en nichtjes groeien samen op; de
vrouwen vormen een hechte groep, vooral als zij vele uren thuis doorbrengen.
Binnen de familie heerst een hiërarchie naar leeftijd. De schoonmoeder zwaait de
scepter, wat niet zelden tot conflicten tussen de moeder en de echtgenote van de
man leidt (zie b.v. Mernissi 1993). Anderzijds geeft een dergelijke hechte band veel
steun in moeilijke tijden, bijvoorbeeld als de man werkzaam is in het buitenland. De
banden met de familie worden ook op een andere wijze heel manifest bij migratie.
Vaak draagt de achterblijvende familie financieel bij om een lid te laten vertrekken.
In ruil daarvoor verlangen de familieleden dat zij meeprofiteren van de verdiensten
van de migrant. Hierin worden zij over het algemeen niet teleurgesteld, hoewel de
rendementen van het buitenlandse verblijf vaak tegen blijken te vallen - de
verwachtingen zijn veelal hoger dan de migrant kan waarmaken. Tijdens migratie,
ook al is het een jarenlange scheiding, wordt de migrant nog steeds beschouwd als
familielid. Dit kan behalve een psychologische steun, ook een zware last voor de
migrant zijn. De Mas (1991) constateert dat sommige migranten hun gezin vooral
naar Nederland willen laten migreren om de banden met de andere familieleden af
te zwakken. Achtergebleven familieleden verwachten niet alleen geld uit het
buitenland, maar ook bereidheid om hulp te bieden bij de migratie van meer
familieleden. In de jaren zestig en zeventig ging het vooral om het verzorgen van
werk en onderdak. Vanaf midden jaren zeventig is het sluiten van een huwelijk
vrijwel nog de enige legale mogelijkheid voor jonge mensen om te migreren. Het
gevolg is dat achterblijvers sindsdien erg aandringen op huwelijken tussen hun
kinderen en migranten. Ook aan deze verwachting voldoen de in Nederland
wonende ouders van Turkse en Marokkaanse jongeren veelvuldig (Esveldt
Kulu-Glasgow 1994; Den Exter 1993). Dit geeft aan hoe sterk de familiebanden
zijn, ook al wonen de leden al tientallen jaren duizenden kilometers van elkaar
vandaan. 
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Traditioneel speelt een groot deel van het leven van vrouwen zich op een andere
plek af dan dat van de mannen. In de landen van herkomst maken vrouwen deel uit
van een hechte groep, die deels bestaat uit familieleden en deels uit buurvrouwen
die geen familielid zijn. Binnen de groep wordt veel onderlinge hulp verleend. De
vrouwen zien elkaar dagelijks en zijn helemaal op de hoogte van elkaars wel en
wee. In de huizen zijn vaak speciale voor mannen ontoegankelijke ruimten waar de
vrouwen elkaar ontmoeten. Daarnaast is het badhuis een reguliere ontmoetingsplek.

3.4.5 De invloed van migratie op relatiepatronen

In de voorgaande paragrafen is een overzicht gegeven van de basiswaarden zoals
die gelden in de Turkse en Marokkaanse samenleving. Zij zeggen iets over de
culturele achtergrond van Turken en Marokkanen. Op individueel niveau kunnen
deze basiswaarden verschillend tot uitdrukking komen in het gedrag. Ook dat is
beschreven. In de landen van herkomst doen zich de grootste verschillen voor
tussen het platteland en de grote steden enerzijds en tussen orthodoxe en minder
orthodoxe gelovigen anderzijds. Deze subparagraaf gaat in op de sociale netwerken
van Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland. Is er na migratie verandering
opgetreden in het sociale leven van vrouwen?

Shadid (1979) zegt met betrekking tot ontwikkelingen die migranten doormaken het
volgende: "Wijzigingen in opvattingen treden gemakkelijker op als `het nieuwe'
functioneel is en geen aantasting betekent van de basiswaarden." In de inleiding tot
dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat dat wat ons in de privésfeer onderscheidt van
`de anderen', doorgaans beschouwd wordt als de hoeksteen van de eigen cultuur.
Het is dan ook niet verbazingwekkend als gezinsstructuren en familiegebruiken het
minst aan verandering onderhevig zijn bij migrantenpopulaties in den vreemde.
Toch zijn er al onmiskenbaar veranderingen in de privésfeer opgetreden.

Het probleem bij een beschrijving van sociale relatiepatronen blijft dat er sprake is
van een enorme diversiteit binnen de migrantengroep. Sommige migranten wonen
al dertig jaar in Nederland, anderen zijn net aangekomen. Sommigen kennen
Marokko of Turkije alleen uit de verhalen of als vakantieland en anderen zijn
nauwelijks op de hoogte van het sociale leven van Nederlanders. Het is onmogelijk
aan alle variaties recht te doen. Gekozen is voor een opzet waarbij de migratie,
ofwel de confrontatie met andere sociale structuren, wordt gezien als een
belangrijke beïnvloeder van veranderingen in relatiepatronen van vrouwen.
Achtereenvolgens komen aan bod de verhouding tussen vrouwen en mannen in de
openbare sfeer, de verhouding tussen partners binnen het huwelijk, de verhouding
tussen moeders en haar kinderen en ten slotte het bredere relatienetwerk van
vrouwen.

Gedragsregels tussen mannen en vrouwen in de openbare sfeer
Turkse en Marokkaanse migranten worden geconfronteerd met een openbaar leven
in Nederland, dat sterk verschilt van dat wat gebruikelijk is in hun geboorteland.
Een van de meest opvallende verschillen is dat de leefwerelden van vrouwen en
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mannen minder strikt van elkaar zijn gescheiden en vrouwen zich vrijer bewegen in
het openbare leven. De overgang kan grofweg twee reacties teweegbrengen.
Degenen die open staan voor verandering kunnen een snellere ontwikkeling in de
richting van een minder strikte seksescheiding ondergaan dan in het land van
herkomst mogelijk was geweest, terwijl anderen het sterk afwijkende Nederlandse
normen- en waardenpatroon als bedreigend ervaren en de neiging hebben de
segregatie tussen de seksen in stand te houden of zelfs te versterken. Zij zetten een
ontwikkeling stil die zich in de landen van herkomst wel voortzet.

Dat laatste zien we gebeuren in de eerste jaren na gezinshereniging en vooral bij
migranten die afkomstig zijn van het platteland. De al langer in Nederland
verblijvende mannen beschouwen het leven in Nederland als te vrij en vertonen zeer
beschermend gedrag ten opzichte van hun vrouwen en dochters. In Nederland, zo is
de gedachte, vormen niet alleen vreemde mannen een gevaar voor de eerbaarheid
van de vrouwen, maar ook Nederlandse vrouwen. Omgaan met Nederlandse
vrouwen wordt in sommige kringen duidelijk afgekeurd. Vrouwen die nog niet lang
in Nederland verblijven, kunnen als gevolg van het beschermende gedrag van hun
man in een sociaal isolement raken. Ze moeten het intensieve contact met buren en
familieleden missen en hebben hiervoor in de plaats nog geen ander netwerk
opgebouwd. Dit kan een pas gemigreerde vrouw sterk afhankelijk van haar man
maken, met gevolgen voor de mogelijkheden zich buitenshuis te bewegen. Bartels
(1993) bijvoorbeeld beschrijft dat in Marokko vrouwen soms conflicten forceren
om meer bewegingsvrijheid af te dwingen. Als het conflict uit de hand dreigt te
lopen, zijn er veel mogelijkheden om steun te verkrijgen. Eenmaal in Nederland
durven vrouwen vaak niet zulke grote risico's te nemen, bij gebrek aan informele
opvang. Daardoor kan het moeilijk zijn om in Nederland de grenzen van de
bewegingsvrijheid op te rekken.

Een groot verschil met delen van Turkije en Marokko is de hoge leeftijd waarop
meisjes in Nederland van school afkomen. Dit heeft tot gevolg dat de dochters van
Turken en Marokkanen langduriger geslachtsrijp zijn in de ongehuwde fase en
dientengevolge zeer kwetsbaar. Ook dit kan extra beschermend gedrag van de kant
van de vader en/of de broers van de meisjes veroorzaken. Jonge Turkse en
Marokkaanse vrouwen hebben in ieder geval wel de indruk dat zij in Nederland
minder vrijheden kennen dan hun leeftijdsgenoten in het land van herkomst (De
Vries 1987; Pels 1991). Het maakt veel uit welke plaats de dochter in het gezin
inneemt. Oudste dochters moeten vaak de weg banen voor de jongere. De jongsten
wordt vaak meer vrijheid gegund dan de oudere zussen hebben gekregen.

Vrij algemeen gaan onderzoekers ervan uit dat er sprake is van een stijgende mate
van bewegingsvrijheid van Turkse en Marokkaanse vrouwen, naarmate ze langer in
Nederland wonen. De ontwikkeling verloopt niet voor alle vrouwen in hetzelfde
tempo en sommigen zullen ook een tijdelijke terugslag ervaren. Er zijn krachten die
de afname van de seksesegregatie stimuleren (de stijging van onderwijsdeelname en
het opleidingsniveau, de kennismaking met een vrijere omgang, de langere
verblijfsduur), maar tegelijkertijd zijn krachten werkzaam die dit weer kunnen
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afremmen (de confrontatie met een totaal verschillende omgangsnorm tussen de
seksen, de stijging van de huwelijksleeftijd). Het is in ieder geval duidelijk dat de
Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland in toenemende mate wordt
gekenmerkt door verscheidenheid, bijvoorbeeld wat betreft de mate van
bewegingsvrijheid die een meisje gegund wordt.

Verhouding tussen vrouwen en mannen in partnerrelaties
In hoeverre heeft de migratie de huwelijksgebruiken en de verhouding tussen
echtelieden beïnvloed? De tweede generatie trouwt op hogere leeftijd dan de eerste
(Esveldt en Kulu-Glasgow 1994: 63). Het is echter onduidelijk of dit een teken van
aanpassing aan de Nederlandse situatie betreft, omdat ook in Marokko en Turkije de
huwelijksleeftijd van vrouwen stijgt.  De aangescherpte regels ten aanzien van37

partnermigratie zullen vermoedelijk wel gevolgen hebben voor het moment van
trouwen van de tweede generatie. Degene die gezinsvorming in Nederland
aanvraagt moet een baan moet hebben en de beschikking over zelfstandige
woonruimte (zie § 2.3). Dit kan ertoe leiden dat de jongeren hun huwelijk op
moeten schorten of wel enige tijd gehuwd zijn maar nog niet samenwonen.38

Bijna niemand zal zich moeiteloos losmaken van het geboorteland en zich
probleemloos inpassen in een nieuw land. Migratie brengt altijd onzekerheden en
spanningen met zich mee. Zonder enige twijfel zullen deze invloed uitoefenen op de
verhouding tussen partners. Enerzijds kan de bedreigende buitenwereld de banden
binnen het gezin versterken. Anderzijds oefent migratie om een aantal redenen een
grote druk uit op de relatie tussen de partners. Bij een analyse van de mogelijke
negatieve invloed van de migratie op de verhouding tussen de partners is het
noodzakelijk onderscheid te maken tussen partners die al voor de migratie gehuwd
waren (gezinsherenigers) en partners die pas na de migratie gehuwd met elkaar
samenwonen (gezinsvormers). 

Het bijzondere aan de migratie van Turkije en Marokko naar Nederland is het
fasegewijze verloop. In de eerste fase migreerden vrijwel alleen mannen, in de
tweede fase vrijwel alleen (hun) vrouwen en kinderen (en in de derde fase iets meer
mannen, maar daarover later meer). Echtgenoten, met andere woorden, leefden voor
de gezinshereniging vaak jarenlang gescheiden. Een periode van tien tot vijftien jaar
is geen uitzondering. Toen al heeft de migratie hun relatie bepaald. In deze periode
kreeg de vrouw kinderen, voedde ze op en kende een relatief hoge mate van
zelfstandigheid. De echtgenoot speelde geen rol in het dagelijks leven, hoogstens
gedurende twee maanden in het jaar, wanneer hij hen bezocht tijdens de vakantie.
Na de hereniging van het gezin in Nederland, zijn de echtgenoten plotseling sterk op
elkaar aangewezen. Deze overgang vergt soms een te grote aanpassing van beide
kanten om probleemloos te verlopen. De confrontatie met de ruimere waarden en
normen ten aanzien van omgang tussen de seksen kan bijvoorbeeld leiden tot een
verschil in opvattingen tussen de echtelieden ten aanzien van gedragsregels en
taakverdeling. Over het algemeen zijn eerste generatie mannen meer gehecht aan
het in stand houden van de traditionele man-vrouwverhoudingen dan hun vrouwen
(Cammaert 1995). Sommige vrouwen raken in een sociaal isolement na migratie,
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met veel heimwee en andere gevoelens van onvrede tot gevolg. Ook dit kan
spanningen in het huwelijk veroorzaken.

De dochters van deze eerste generatie migrantes gaan in overgrote meerderheid een
huwelijk aan met een in het land van herkomst wonende partner (dit is de derde fase
in het migratieproces, de partnermigratie) (zie § 3.4.2 alsook § 2.2.1). Ook deze
huwelijken zijn, zo mag worden vermoed (onderzoek hiernaar is niet bekend),
stressgevoelig. Dit geldt wellicht in het bijzonder voor huwelijken die mede
vanwege het verkrijgen van een verblijfsvergunning gesloten worden. Maar ook als
het huwelijk om andere redenen is aangegaan, kunnen socialisatieverschillen de
omgang tussen de partners bemoeilijken. Bovendien brengt het jonge paar na de
komst van de echtgenoot naar Nederland, vaak enige tijd door bij de ouders van de
vrouw. Dit betekent een totale omkering van de gebruikelijk patrilokale inwoning,
met onzekerheden ten aanzien van de huiselijke hiërarchie als gevolg. Dit wordt nog
versterkt door de voorsprong van de vrouw op haar echtgenoot, omdat zij in
Nederland is opgegroeid. De traditionele rol als initiatiefnemer kan de man niet naar
behoren vervullen, zeker niet als hij in Nederland moeilijk aan een baan kan komen,
wat zeer wel mogelijk is onder de huidige arbeidsmarktomstandigheden.

Verhouding tussen ouders en kinderen
Niet alleen de verhoudingen tussen de partners, maar ook de traditionele
omgangsnormen tussen ouders en kinderen staan onder invloed van het leven in
Nederland. Böcker heeft onderzocht in hoeverre de banden tussen ouders en
kinderen in Nederland verzwakt werden door het leven in een verzorgingsstaat.
Deze staat namelijk, zou deels de economische banden tussen familieleden
vervangen (in de vorm van AOW, uitkering voor jongeren en alleenstaande
vrouwen). Böcker constateert echter dat het familienetwerk een belangrijke
steunfunctie blijft houden, zowel financieel als emotioneel. Zeker bij de vele Turkse
kleine ondernemers werken zonen en dochters vaak mee in het produktieproces.
Ook in de meeste andere families is het gebruikelijk dat inwonende kinderen een
deel van hun inkomen afdragen aan de ouders (Böcker 1994). Veel Turkse en
Marokkaanse kinderen vervullen dus voor het gezin in Nederland een economische
functie. 
De vruchtbaarheid van Turkse en Marokkaanse vrouwen is in Nederland duidelijk
aan het dalen. Dit is over het algemeen een teken dat de sociaal-psychologische
waarde van het krijgen van kinderen de overhand krijgt over de economische
waarde. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de wens om minder kinderen te
krijgen een adaptie aan de Nederlandse tendens weergeeft (dus een gevolg is van de
migratie) en het resultaat is van een individualiseringsproces dat ook in de landen
van herkomst plaatsvindt. Migratie geeft aan het krijgen van kinderen wel een extra
betekenis. Kinderen kunnen in een vreemd land een brugfunctie met de
buitenwereld vervullen en op latere leeftijd eenzaamheid voorkomen.

In sommige Turkse en Marokkaanse gezinnen zijn zichtbaar Nederlandse waarden
en normen in de opvoeding ingeslopen, in andere helemaal niet (zie b.v. Van der
Hoek en Kret (1992) voor Marokkaanse gezinnen). Over het algemeen bestaat de
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indruk dat ondanks veranderingen, de basiswaarden overeind zijn gebleven. De
seksuele moraal, het gemeenschapsdenken en het respect voor ouderen blijven hoog
in het vaandel staan. Ze spelen veelal een symbolische rol bij het in stand houden
van de eigen culturele identiteit. In Nederland kunnen de daaruit voortvloeiende
opvoedingsmethoden en -doelen voor kinderen negatief uitwerken. Dit is vooral het
geval als aspecten van de opvoedingspraktijk binnen Turkse en Marokkaanse
gezinnen sterk verschillen van de opvoedingspraktijken die scholen van ouders
verwachten. Gesteld kan worden dat in sommige gevallen de primaire opvoeding
binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen minder goed aansluit bij de secundaire
opvoeding vanuit school. De door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) geëntameerde Opstapprojecten proberen te bewerkstelligen dat deze
aansluiting beter verloopt (Eldering 1993).

In de verschillende opvoedingsfasen kunnen de volgende knelpunten ontstaan: In de
eerste levensjaren van de kinderen staat de opvoeding het minst onder invloed van
de buitenwereld. Zoals beschreven in paragraaf 3.4.3 krijgen Turkse en
Marokkaanse kinderen voordat ze een jaar of zes zijn vooral de kans om kind te
zijn. Ze krijgen veel vrijheid en weinig sturing. Anders dan in veel Nederlandse
gezinnen ligt de nadruk niet zozeer op cognitieve aspecten in de opvoeding, althans
niet in de zin van boekjes voorlezen, gezamenlijk puzzels oplossen en dergelijke.
Pels (1994) merkt op dat het binnen Marokkaanse gezinnen wel heel gebruikelijk is
mondelinge talige spelletjes te doen, waarvan nog niet bekend is in hoeverre die de
ontwikkeling van een kind stimuleren. Evenmin is duidelijk op welke wijze de
vrijheid die kinderen krijgen om hun eigen leventje te vormen, de verdere
ontwikkeling beïnvloedt. Het betekent wel dat Turkse en Marokkaanse kinderen die
naar school gaan, minder goed zijn voorbereid op het Nederlandse
onderwijssysteem dan de meeste autochtone kinderen.

De tweede fase in de Turkse en Marokkaanse opvoeding staat in het teken van het
volwassen worden, waarbij een apart traject wordt gevolgd voor de jongens en de
meisjes. Disciplinering speelt een belangrijke rol als sturingsmiddel. De
leermethode bestaat uit het stellen van volwassen voorbeelden. Turkse en
Marokkaanse ouders achten de school geheel verantwoordelijk voor het verwerven
van kennis door hun kinderen. De school echter gaat ervan uit dat ouders hieraan
ook een bijdrage leveren, niet alleen als vraagbaak bij het maken van huiswerk,
maar ook bij keuzes die gemaakt moeten worden voor het vakkenpakket of
opleidingsrichting. Het gebrek aan inbreng van ouders is niet zozeer een teken van
ongeïnteresseerdheid, als wel van onbekendheid met deze in Nederland
veronderstelde opvoedingsrol en is niet minder vaak een gevolg van gebrek aan
kennis. De kloof tussen de kennis die de kinderen opdoen en de kennis van de
ouders is met name binnen Marokkaanse gezinnen zeer groot, omdat de
meerderheid van de moeders en een groot deel van de vaders analfabeet is. De
achtergrond van de ouders heeft des te meer invloed op de prestaties van kinderen
omdat het Nederlandse schoolsysteem zo is ingespeeld op ondersteuning van
ouders. Soms is de ondersteuning van huis uit extra zwak omdat Turkse en
Marokkaanse ouders ambivalent staan tegenover de kennisvergroting van hun
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kinderen. Hoewel zij enerzijds hopen dat dit de kinderen een beter leven dan
hunzelf verschaft, zijn zij anderzijds bang voor een verwijdering. Traditioneel
gerichte ouders staan niet alleen daarom twijfelend tegenover schoolgaan van hun
kinderen. Zij zien met lede ogen aan dat Nederlandse leerkrachten er niet alleen op
uit zijn kinderen kennis bij te brengen, maar dat zij ook delen van de sociale
opvoeding ter hand nemen. Dat laatste zien Turkse en Marokkaanse ouders vaak als
hun eigen exclusieve taak. Zeker omdat de normen en waarden zo afwijken van die
van henzelf, kan de sociale taak van scholen angst wekken. Turkse en Marokkaanse
ouders hebben vaak een zekere psychologische weerstand tegen een al te vergaande
integratie van hun kinderen. 

Dit gaat vooral spelen tijdens de derde ontwikkelingsfase, als de kinderen
geslachtsrijp zijn geworden. Dan namelijk, beschouwen Turkse en Marokkaanse
ouders hun kinderen als huwbare volwassenen. Het wenselijke gedrag dat hierbij
hoort, komt bijzonder slecht overeen met het gedrag van autochtone adolescenten.
Ouders zijn dan ook vooral geneigd hun tienerdochters tegen te veel Nederlandse
invloed te beschermen. Het betekent dat Turkse en Marokkaanse tienermeisjes
veelal in twee normatief sterk van elkaar verschillende omgevingen leven.
Onderzoek wijst uit dat allochtone jongeren hier flexibel mee om weten te gaan (De
Waal 1989; Saharso 1992) en handig kunnen laveren tussen de twee werelden. Toch
is het te verwachten dat zij hinder ondervinden van een gebrekkiger training in de
vaardigheden die op school van hen worden verwacht, zoals een eigen mening
vormen, argumenteren en initiatief nemen. Jongens krijgen van huis uit meer
vrijheden. Gecombineerd met de geringe disciplinering op school, echter, pakt dit
soms verkeerd uit. Bekend zijn de gevallen van criminaliteit en zwerfgedrag van
Marokkaanse jongens. Ook hieruit blijkt dat de combinatie van twee
opvoedingssystemen niet vlekkeloos verloopt. Zowel de ouders als de scholen als
instanties voor hulpverlening spannen zich in om dergelijke aansluitingsproblemen
het hoofd te bieden. Bij ouders die zelf in Nederland opgegroeid zijn, zijn al
duidelijke veranderingen in hun houding tegenover school en opvoeding merkbaar
(zie b.v. Van der Hoek en Kret 1992).

De opvoeding van Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland is, volgens
onderzoeken op dit terrein, nog in hoge mate gericht op het ontwikkelen van
collectiviteitszin (zie b.v. ook Lesthaeghe en Surkyn 1994 voor België). De ouders
hechten meer aan het stimuleren van morale en religieuze deugden dan aan het
stimuleren van individuele kwaliteiten tijdens de opvoeding. Over het algemeen
wijzen Turkse en Marokkaanse ouders het in hun ogen te vrije, te individuele
gedrag van Nederlandse kinderen af.
Het is niet ondenkbaar dat de eerste generatie, waartoe het gros van de opvoeders
behoort, na migratie zelfs in versterkte mate is gericht op het ontwikkelen van een
verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen groep. Dit als reactie op de als
bedreigend ervaren en weinig toegankelijke buitenwereld (zie b.v. Tennekes 1990;
Pels 1994). Bekend is bijvoorbeeld ook dat religiositeit in belang toeneemt naarmate
een groep meer gemarginaliseerd wordt door de dominante samenleving.
Anderzijds laat Pels (1994) zien dat assertiviteit, `opkomen voor jezelf', vooral bij
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jongetjes als opvoedingsideaal in belang toeneemt, zij het nog min of meer
verborgen. Ook geven Van der Hoek en Kret aan dat "bijna alle [door hun
onderzochte Marokkaanse] ouders bereidheid tonen om meer moderne elementen in
hun opvoeding van de meisjes op te nemen. Zij doen dit door bijvoorbeeld (...) hun
eigen mening te accepteren". Maar de auteurs zeggen daar meteen achter dat het niet
duidelijk is in hoeverre dit in overeenstemming is met een in Marokko in gang
gezette trend, of als aanpassing aan Nederlandse waarden moet worden gezien. 
Het lijkt er niet zozeer op dat de gemeenschapsbelangen en groepswaarden door
individuele waarden vervangen worden, maar dat ze allebei een plaats krijgen
binnen de opvoeding.

De naam en de eer van de familie blijken in Nederland een minstens even grote rol
te spelen in de opvoeding als in het land van herkomst. Dit wordt gestimuleerd door
de sterke concentratie: de meeste Turken en Marokkanen wonen in buurten met veel
herkomstgenoten. Het onderzoek van De Vries (1987) laat zien dat het gedrag van
met name meisjes sterk gereguleerd wordt door roddel. Elke misstap zou de naam
van de familie in diskrediet kunnen brengen.

De hiërarchische structuur binnen een gezin kan als gevolg van gezinshereniging
onder hoge druk komen te staan. Vooral als de vader zijn kinderen jarenlang niet
heeft gezien, kan hij met moeite zijn gezag doen gelden (zie b.v. Buijs 1993). Het
ouderlijk gezag kan daarnaast ondermijnd worden doordat kinderen veelal sneller
kennis opdoen van de ontvangende samenleving dan hun ouders. Ze vervullen
gidsfuncties en krijgen daarmee meer te zeggen dan gebruikelijk is in Turkse en
Marokkaanse gezinnen. Deze verschuivingen in machtsverhoudingen binnen het
gezin hebben weinig te maken met aanpassing aan Nederlandse normen, maar alles
met de exclusieve omstandigheden die optreden als een gezin al dan niet in fasen
migreert. De basiswaarden ten aanzien van de plaats van de ouders en de kinderen
binnen het gezin worden niet aangetast (zie b.v. Cammaert 1985).

Relaties met personen buiten het gezin
De meeste migranten moeten na migratie weer een geheel nieuw sociaal netwerk
opbouwen. Dit is in Nederland minder gemakkelijk dan het was in het land van
herkomst. Aan de vanzelfsprekendheid van inwoning is bijvoorbeeld na de migratie
definitief een einde gekomen, hoewel het zeker nog wel voorkomt. Dit betekent een
verandering van verhoudingen tussen ouders en hun volwassen kinderen, maar ook
tussen grootouders en kleinkinderen. De overgang van meergezinshuishouden naar
kerngezin is ook in de landen van herkomst gaande. Echter, in Nederland laat de
gangbare woninginrichting weinig andere keuze en heeft de overgang een meer
gedwongen karakter. Dit betekent niet dat de omgang met de familie minder
belangrijk is geworden. Niet alleen de oudere Turken en Marokkanen, maar
eveneens jongeren gaan veel om met familieleden, zo blijkt uit diverse studies
(Buijs 1993; De Vries 1987; Van der Hoek en Kret 1992). Men legt met het hele
gezin familiebezoeken af en maakt gezamenlijke uitstapjes (naar bijvoorbeeld het
stadspark). In sommige gevallen hebben familiecontacten na migratie aan belang
gewonnen: meisjes en vrouwen wier vrijheid buitenshuis aan beperkingen



� �
��� ���

107

onderhevig is, is het meestal wel toegestaan met familieleden contact te
onderhouden.

De relaties tussen familieleden kunnen behalve een sociale ook een economische rol
vervullen. Traditioneel is het vanzelfsprekend om elkaar financieel bij te staan.
Böcker (1994) constateert echter dat onder meer als gevolg van een verslechterde
inkomenspositie onder Turken, een tendens is ontstaan om een geringer beroep te
doen op onderlinge hulpverlening. Allereerst wendt men zich tot overheidsinstanties
in Nederland, pas in tweede instantie doet men een beroep op verwanten. Böcker
stelt dat Turkse migranten niet zozeer minder bereid zijn gebleken hulp te verlenen,
als wel minder geneigd zijn hulp te vragen (Böcker 1994: 205). Wat blijft bestaan,
zijn leningen ten behoeve van doelen waarvoor banken of sociale diensten geen
leningen verstrekken, zoals huwelijken of de aanschaf van onroerend goed in
Turkije, de overkomst van familieleden uit Turkije of de overtocht naar Turkije
(Böcker 1994: 202). Ook is er sprake van een dicht netwerk van onderlinge dienst-
en hulpverlening. Zo vindt bijvoorbeeld de opvang van kinderen als de moeders
werken vrijwel geheel binnen het familieverband plaats.

Migranten creëren in het land van bestemming een nieuwe kennissenkring.
Cammaert laat zien dat Marokkaanse vrouwen (in België) die afkomstig zijn uit de
Rif zich vooral richten op familieleden, vrouwen die uit de omgeving van Tanger
komen zich vooral richten op herkomstgenoten, terwijl stedelijke vrouwen contact
hebben met vrouwen uit allerlei delen van het herkomstland. Soms heeft de
beperkte kring van kennissen met taalproblemen te maken, zoals bij Riffijnse
vrouwen, die niet het Arabisch spreken van de vrouwen uit andere Marokkaanse
gebieden. Cammaert geeft weer welk een belangrijke rol vrouwengroepen spelen bij
de instandhouding van traditionele normen en waarden bij Berbervrouwen in
België. Zij oefenen een effectieve controle uit op veranderingen van verhoudingen
binnen het gezin (Cammaert 1985). Ook De Vries constateert in haar onderzoek
onder Turkse vrouwen dat vernederlandsing het belangrijkste onderwerp van
gesprek vormt. Over het algemeen wordt vernederlandsing afgekeurd, vooral van de
dochters. Zo wordt wel gesproken van een `psychologisch verbod op integratie'.
Binnen vrouwengroepen vindt ook de informatieoverdracht plaats ten aanzien van
huwbare zonen en dochters. Met andere woorden, het zijn niet zozeer, of niet alleen
mannen die de normen bewaken, maar zeker ook de vrouwen met de meeste status
in de vrouwengroepen. Aangezien de status stijgt met de leeftijd, heeft dit
conserverende effecten. Deze vrouwennetwerken kunnen zeer bepalend zijn voor de
ontwikkeling van dochters, omdat deze vaak maar beperkt bloot staan aan invloeden
van buitenaf. Anders dan in de landen van herkomst, met de vele badhuizen en waar
de huizen ingericht zijn met een speciale voor mannen ontoegankelijke
vrouwenkamer, ontmoeten de vrouwen elkaar thuis als de man afwezig is. Omdat
de contacten van de meisjes vaak voortkomen uit contacten van de moeders, gaan
meisjes net als hun moeders veel met streekgenoten om. Jongens hebben, zolang ze
niet zijn gehuwd, meer dan meisjes zeggenschap over de samenstelling van hun
vriendenkring. Ze gaan vaak om met herkomstgenoten uit alle lagen van de
bevolking en uit alle windstreken van Turkije of Marokko (Buijs 1993). Ze
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ontmoeten elkaar op straat, in de moskee, in buurthuizen en buurtcafé's.

In Nederland zorgen veel vrouwen ervoor dat de contacten met andere dan de
familieleden of speciale dorpsgenoten oppervlakkig blijven, om te voorkomen dat
zij onderwerp van roddel worden (De Vries 1987). De sociale controle is in veel
buurten groot. Soms groter dan in het land van herkomst omdat de angst voor te
veel Hollandse invloed ook een rol speelt. Sommigen prefereren de Nederlandse
situatie toch boven die in het land van herkomst, omdat het in Nederland, tot een
bepaalde hoogte, mogelijk is zich te onttrekken van deze controle. Anderen zeggen
het gemak van elkaar ontmoeten en het vertrouwen te missen. De contacten met
herkomstgenoten vinden in Nederland plaats bij de school waarheen de kinderen
worden gebracht, op taalles, op het consultatiebureau of op de eigen opleiding.
Werken draagt vaak minder bij tot contacten buiten de eigen kring dan wel wordt
verondersteld. Dit is het gevolg van het bestaan van een vrij strikte segregatie per
afdeling naar etniciteit, vooral als het om laag geschoold werk gaat
(schoonmaakwerk, fabriekswerk). Vermoedelijk neemt deze segregatie af naarmate
het functieniveau stijgt, hoewel ook veel hoog geschoolden terecht komen in
dienstverlenend werk ten behoeve van herkomstgenoten (zie hoofdstuk 5 over
arbeid). Dit geldt overigens ook voor mannen. Omdat gehuwde mannen meer tijd
dan vrouwen in de openbare ruimten doorbrengen, is hun kennissenkring echter
hoogstwaarschijnlijk ruimer dan die van vrouwen. Of deze ook veelzijdiger is, is de
vraag; vermoedelijk speelt bij mannen de religieuze stroming een grotere rol.

Wat betreft de contacten die vrouwen met autochtonen onderhouden het volgende.
De concentratie van allochtonen op buurtniveau neemt de laatste jaren toe (Van
Dugteren 1993), evenals het aantal basisscholen met een ruime oververtegenwoor-
diging van allochtonen (Tesser et al. 1994). Beide ontwikkelingen dragen niet bij tot
een grotere kans op contact tussen allochtonen en autochtonen, hoewel kinderen
duidelijk meer dan hun moeders te maken hebben met autochtonen, omdat ze met
hen op school zitten. Op de arbeidsmarkt is momenteel sprake van een etnische
segregatie. Turken en Marokkanen werken onevenredig vaak op de laagste niveaus.
Niet zelden werken zij hoofdzakelijk met andere allochtonen. Binnen niet al te lange
tijd verschijnen tweede generatie Turken en Marokkanen in groten getale op de
arbeidsmarkt. Zij zijn beter opgeleid dan hun ouders en zullen naar alle
waarschijnlijkheid als zij werk weten te vinden, meer dan hun ouders via het werk
in contact treden met autochtonen. Ook op het gebied van vrijetijdsbesteding is
segregatie te zien. Zeker meisjes zoeken in hun vrije tijd weinig het gezelschap van
autochtonen op (zie ook hoofdstuk 6). Onderzoek wijst er voorts op dat de
informele contacten tussen allochtonen en autochtonen over het algemeen minder
frequent en oppervlakkiger zijn dan die tussen herkomstgenoten (Saharso 1992). Dit
komt ook tot uitdrukking in het zeer geringe aantal etnisch gemengde huwelijken.
De conclusie luidt dat de contacten tussen allochtonen en autochtonen nog bij lange
na niet de sterkte hebben van de contacten binnen de groepen.

3.5 Relatiepatronen bij Surinamers en Antillianen 
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De nu in Nederland wonende Surinamers en Antillianen hebben een gevarieerde
geschiedenis. Hun voorouders zijn uit allerlei windhoeken neergestreken in
Suriname en op de Nederlandse Antillen. Migratie is al generaties lang een bekend
verschijnsel. In Nederland zijn veel Surinamers en Antillianen relaties met
Nederlanders aangegaan. Het maakt het moeilijk over `het Surinaamse' of `het
Antilliaanse relatiepatroon' te spreken.  In navolging van vele anderen wordt hier39

aandacht besteed aan twee groepen, enerzijds de Hindostaanse Surinamers,
anderzijds de Creoolse Surinamers en Antillianen. De literatuur is vergeleken met
de literatuur over Turken en Marokkanen in Nederland beperkter. Daarnaast is zij
minder eenduidig. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de enorme heterogeniteit
van de groep Surinamers en Antillianen. 

In deze paragraaf krijgt het verschijnsel alleenstaand moederschap specifieke
aandacht. Het is een typisch voorbeeld van het zogenoemde Caraïbische
gezinssysteem, waarin de moeder de centrale persoon is en de vader een marginale
rol speelt (zie b.v. Keller 1985). Voorts zullen net als in de paragraaf ten aanzien
van de relatiepatronen van Turkse en Marokkaanse vrouwen, de verhouding tussen
partners (§ 3.5.2), tussen ouders en kinderen (§ 3.5.3) en de relaties die vrouwen
met personen buiten het kerngezin onderhouden (§ 3.5.4) de revue passeren. Omdat
de kwalitatieve literatuur een splitsing in Hindostanen en Creolen wel toelaat, zullen
deze twee groepen, anders dan in andere hoofdstukken die sterk steunden op
cijfermateriaal, gescheiden beschreven worden.

3.5.1 Caraïbische eenoudergezinnen

Veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn alleenstaand moeder. In Nederland
gaat het om 47% van de Surinaamse vrouwen met thuiswonende kinderen en 62%
van de Antilliaanse vrouwen met thuiswonende kinderen (tabel 3.14). Bij
Surinamers moet onderscheid worden gemaakt tussen Creolen en Hindostanen. Het
alleenstaand moederschap komt weliswaar bij beide groeperingen tegenwoordig
veel voor, maar heeft een verschillende oorsprong. Het is bij Hindostaanse
Surinamers een betrekkelijk recent verschijnsel en, zoals de tabel laat zien, vooral
een resultante van echtscheidingen. Op deze plaats krijgt het zogenoemde
traditionele Caraïbische eenoudergezin aandacht. Voor de analyse zijn Creoolse
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen met kinderen samengevoegd en te zamen
zullen zij de Caraïbische vrouwen worden genoemd. De groep bestaat (in de
steekproef) uit ongeveer driekwart Antilliaanse vrouwen en een kwart Surinaamse.
Van de alleenstaande Caraïbische moeders is 58% nooit gehuwd geweest.
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Tabel 3.14 Gezinsvorm vrouwen met kinderen, naar etniciteit, 1990 (in procenten van vrouwen
met kinderen)

tweeoudergez eenoudergezin (n = 100%)

waarvan nooit
gehuwd
geweest

Surinaamse vrouwen 53 47 44 (457)
Antilliaanse vrouwen 38 62 59 (267)
Nederlandse vrouwen (uit
WBO'90) 90 10 25 (9.763)

Creools-Surinaamse vrouwen 37 63 58 (109)
Hindostaans-Surinaamse
vrouwen 59 41 30 (150)
andere groep 66 34 56 (56)

Creools-Surinaamse plus
Antilliaanse vrouwen
(Caraïbische vrouwen) 38 62 59 (376)

Bron: ISEO (SPVA, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen); CBS (WBO'90) Nederlandse
vrouwen)

Het eenouderschap als norm in de Caraïbische samenleving  
De in Nederland wonende Caraïbische vrouwen met kinderen zijn vaker
alleenstaand dan met een partner samenwonend. Je zou kunnen stellen dat het
alleenstaand ouderschap voor deze vrouwen eerder norm is dan uitzondering.
Caraïbische vrouwen in een tweeoudergezin verschillen op een aantal punten van
alleenstaande Caraïbische moeders (zie tabel 3.15), terwijl de twee groepen in
andere opzichten gelijkenissen vertonen. Allereerst valt op dat vrouwen die nu een
tweeoudergezin vormen, naar verhouding wat langer in Nederland wonen en vaker
als kind naar Nederland zijn gekomen. Verder hebben Caraïbische vrouwen in
tweeoudergezinnen voor het grootste deel werkervaring in Nederland, trekken in
hun vrije tijd minder exclusief met de eigen groep op en spreken ook vaker
Nederlands met hun kinderen dan alleenstaande Caraïbische moeders. Uit ander
onderzoek (Tesser et al. 1994) blijkt bovendien dat eenoudergezinnen relatief vaak
in een buurt wonen met een hoge concentratie minderheden, wat hun meer
geïsoleerde, op de eigen groep gerichte positie in de Nederlandse samenleving nog
verder illustreert.
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Tabel 3.15 Kenmerken van (vrouwen in) Caraïbische eenouder- en tweeoudergezinnen, 1990
(in procenten van het aantal vrouwen met kinderen)

tweeoudergezin eenoudergezin

reden komst naar Nederland
werk of studie 55 34
sociale zekerheid 11 17
(n = 100%) (142) (231)a

ooit gewerkt in Nederland of nu
werk in Nederland 69 55
(n = 100%) (142) (234)

trekt in vrije tijd meer met eigen
dan met autochtone groep op 33 49
(n = 100%) (141) (231)

spreekt vaak of altijd
Nederlands met kinderen 75 65
(n = 100%) (141) (231)

verblijfsduur in Nederland
minder dan 10 jaar 46 48
10 tot 20 jaar 37 42
meer dan 20 jaar 17 10
(n = 100%) (139) (234)

migratieleeftijd
voor 18e jaar 28 18
(n = 100%) (139) (234)

Inclusief `anders'.a

Bron: ISEO (SPVA'90) SCP-bewerking

Demografisch gezien vertonen vrouwen in de twee gezinstypen vooral gelijkenissen
(tabel 3.16). Hun gemiddelde leeftijd verschilt niet significant en het gemiddeld
kindertal is precies gelijk. Het enige verschil is dat het jongste kind van de vrouwen
in een tweeoudergezin vaker dan de jongste van alleenstaande Caraïbische vrouwen
nog geen vijf jaar is. Vrouwen in tweeoudergezinnen, zijn waarschijnlijk (dit is
afhankelijk van het geboorte-interval tussen de kinderen) gemiddeld op latere
leeftijd voor het eerst moeder geworden.
Er zijn duidelijke verschillen op sociaal-economische terrein. In tabel 3.16 is te zien
dat Caraïbische vrouwen in tweeoudergezinnen een gemiddeld hoger opleidings-
niveau hebben dan alleenstaande moeders. Een ander belangrijk verschil is dat
vrouwen in tweeoudergezinnen veel vaker een baan hebben. Het gezin bestaande uit
twee ouders en kinderen leeft in de meeste gevallen van een inkomen verkregen uit
arbeid (vaak zijn dit twee banen), terwijl het gros van de Caraïbische
eenoudergezinnen leeft van een uitkering. Hieruit vloeit een vrij groot verschil in
maandelijks inkomen per persoon voort. Personen in Caraïbische
tweeoudergezinnen zijn gemiddeld genomen financieel beter af dan eenouder-
gezinnen. Caraïbische vrouwen wonend in een tweeoudergezin vormen, met andere
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woorden, sociaal-economisch gezien een gunstige uitzondering op de norm.

Het vorenstaande roept vragen op over het bestaan en de richting van een oor-
zakelijk verband tussen de gezinsvorm en de sociaal-economische positie, een
kwestie die vooral in de Verenigde Staten sterk in de belangstelling staat. In dat
land wordt eenouderschap niet alleen geassocieerd met armoede (Jargowsky en
Bane 1990), maar ook als oorzaak genoemd van armoede en het daaruit voort-
komende verval en de criminaliteit in buurten met een hoog percentage zwarten. In
de Verenigde Staten lopen eenoudergezinnen dan ook een groot risico om in
armoede te moeten leven, de kans is ongeveer 50% (EC 1992). Toch valt er veel af
te dingen op de redenering dat eenouderschap de grote schuldige is van het
verschijnsel sociale deprivatie (en het tweeouderschap de oplossing). Zo is het
risico om in armoede te leven voor eenoudergezinnen in andere landen dan de
Verenigde Staten aanzienlijk lager (EC 1992). Niet zozeer de gezinsvorm als wel
het type verzorgingsstaat is verantwoordelijk voor risico's in armoede te vervallen,
zo lijken de internationaal vergelijkbare cijfers aan te geven. Ook kan in twijfel
worden getrokken of eenouderschap armoede opwekt. Er zijn even zoveel argu-
menten te noemen voor een verband in omgekeerde richting: een slechte sociaal-
economische positie die eenouderschap als het ware over zich afroept (zie
verderop). 

Het eenouderschap als uitzondering in de Nederlandse samenleving
Eenoudergezinnen maken in Nederland slechts 10% van de gezinnen met kinderen
uit. Op Nederlands niveau vormen eenoudergezinnen duidelijk de uitzondering op
de regel. Toch is het geen onbekend verschijnsel in de Nederlandse samenleving:
veel Nederlanders hebben minstens eens in hun leven in eenoudergezin geleefd,
ofwel als kind, ofwel als ouder. Verreweg de meeste autochtone eenoudergezinnen
ontstaan na een scheiding. Tabel 3.11 laat zien dat de bijzonderheid van de
afwijkende gezinsvorm (een eenoudergezin) op Nederlands niveau in andere
kenmerken schuilt, dan de bijzonderheid van de afwijkende gezinsvorm (een
tweeoudergezin) binnen de Caraïbische context.
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Tabel 3.16 Kenmerken van Caraïbische en Nederlandse vrouwen (jonger dan 65 jaar) met kinderen
(jonger dan 18 jaar) in een eenoudergezin en een tweeoudergezin, 1990 (in procenten van vrouwen met
kinderen)

Creools Surinaamse en alle vrouwen in Nederlanda

eenoudergezin tweeoudergez eenoudergezi tweeoudergez

aantal kinderen
1 37 32 57 37 
2 37 42 36 45 
3 of meer 26 26 8 19 
gemiddeld (en standaarddeviatie) 2,0 (1,0) 2,0 (0,9) 1,5 (0,6) 1,8 (0,7)

leeftijd jongste kind
jonger dan 5 jaar 43 57 48 45 
 5-11 jaar 45 33 32 27 
12-17 jaar 13 11 20 28 

leeftijd vrouw
15-24 jaar 7 11 5 3 
25-34 jaar 52 48 33 38 
35-44 jaar 29 31 49 47 
45-64 jaar 12 10 13 12 
gemiddeld (en standaarddeviatie) 34,2 (8,2) 33,1 (7,5) 36,5 (7,5) 36,4 (7,0)

 
werkzaamheid  vrouwb

met baan 25 50 30 33 
zonder baan 75 50 71 67 

opleidingsniveau vrouw
geen/lo 39 26 18 12 
lbo/mavo (en 3 jaar vwo) 42 46 42 44 
havo/mbo/vwo 16 21 24 30 
hbo/wo 3 7 17 15 

voornaamste bron van inkomsten hoofd
huishouden

arbeid 24 71 26 91 
uitkering 75 25 74 8 
overig 1 4 0 1 

netto /besteedbaar  huishoudensinkomenc d

onder 1.900 gulden 76 25 83 24 
1.900 gulden of meer 24 75 17 67 

gemiddeld netto /besteedbaar  perc d

persoon per maand (in guldens) 
(en standaarddeviatie) 623 (285) 779 (906) 788 (387) 928 (511)

(n = 100%) (209) (129) (972) (8.790)

Ongeveer 10% van de eenoudergezinnen is van Surinaamse/Antilliaanse origine.a

Ongeacht hoeveel uur.b

 In de enquête staat "Wat krijgt u per maand in totaal netto uitbetaald, ofwel totaal echt in handen?" Bijc

verschillende inkomensbronnen, zijn de verschillende bestanddelen opgeteld en zijn inhoudingen
vanwege schulden buiten beschouwing gelaten.
De som van de inkomsten uit primaire bronnen en de ontvangen overdrachten, verminderd met ded

premies sociale zekerheid, loon-, inkomsten- en vermogensbelasting en andere betaalde overdrachten
(b.v. alimentatie).
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Zo doet een Nederlandse  alleenstaande vrouw wat haar opleidingsniveau betreft40

nauwelijks onder voor de vrouw in een tweeoudergezin en is het
arbeidsparticipatieverschil tussen vrouwen van de twee gezinstypen veel geringer
(ze werken beiden weinig). De lage arbeidsparticipatie heeft voor vrouwen zonder
partner grote gevolgen voor de inkomenspositie van het gezin. Op dit punt
onderscheiden Creoolse Surinamers en Antillianen zich niet van Nederland: de
inkomenssituatie van alleenstaande moeders is duidelijk slechter dan die van
vrouwen in tweeoudergezinnen. Wel is het kindertal van alleenstaande moeders
duidelijk lager dan dat van vrouwen in tweeoudergezinnen; dit verschil is niet
waargenomen binnen de Caraïbische groep.

Theorieën voor ontstaan en voortbestaan Caraïbische gezinssysteem
De Creools-Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in Nederland onderscheidt
zich sterk van de rest van Nederland door het grote aandeel alleenstaande moeders.
Verschillende onderzoekers hebben dit verschil proberen te verklaren. Ze richten
zich op de vraag waarom matrifocale gezinsvormen zoveel voorkomen binnen
sommige bevolkingsgroepen (en niet waarom andere patriarchaal georganiseerd
zijn). Vaak wordt alleenstaand moederschap gezien als een bij uitstek matrifocale
gezinsvorm. Matrifocale gezinsvormen worden meestal omschreven als gezinnen
waarin de vader een marginale positie inneemt en geen kostwinnersrol vervult en de
moeder een centrale leidende functie heeft. Binnen het gezin is de band tussen
moeder en kinderen sterker dan die tussen de vrouw en de man (zie b.v. Keller
1985).41

In de jaren veertig ontwikkelt zich de opvatting dat het alleenstaand moederschap in
zwarte Amerikaanse en Caraïbische gemeenschappen historisch culturele
achtergronden heeft. Sommige auteurs stellen dat een dergelijk matrifocaal
gezinssysteem wortels heeft in de sociale systemen in Afrika (Herskovits 1958).
Later is de Afrikahypothese onder meer bekritiseerd vanwege de verontachtzaming
van de vele verschillende samenlevingsvormen die Afrika rijk is. Anderen leggen
de nadruk op de slaventijd (Frazier 1966), omdat vrouwen en kinderen destijds
gescheiden moesten leven van mannen en duurzame relaties alleen bij uitzondering
waren toegestaan. Juist vanwege het historische karakter ontmoet ook deze
benadering de nodige kritiek. Het verklaart namelijk niet waarom de
omgangsvormen zich handhaven onder gewijzigde omstandigheden. Op deze kritiek
heeft Lewis (1968) een antwoord gevonden. Zijn theorie wordt eveneens gerekend
tot die van de `historisch-culturelen'. Lewis brengt naar voren dat zwarten in
Amerika en het Caraïbische gebied na de afschaffing van de slavernij vervielen in
armoede en uitzichtloosheid. In korte tijd ontwikkelde zich binnen de zwarte
gemeenschappen een `culture of poverty': mannen waren, op zoek naar werk elders,
vaak afwezig. Als ze bleven, konden ze de rol van kostwinner niet op zich nemen.
Volgens deze cultureel-historische visie leidt dit ertoe dat de verwekkers van
kinderen voor gezinnen een marginale rol spelen. Op den duur ontstaat een cultuur -
de bijbehorende waarden, normen en gedragingen worden geïnternaliseerd en van
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generatie op generatie doorgegeven, ook al speelt armoede geen rol meer.
Aanhangers van deze visie zien dan ook geen heil in armoedebestrijding als
oplossing van problemen in achterbuurten, maar wel in het doorbreken van
cultuurpatronen.

Critici van de visie van Lewis verwijten hem dat hij de nadruk legt op de negatieve
aspecten van de levenswijze van de zwarten. Het functionalisme (zie b.v. Smith
1962) biedt een alternatief antwoord op de vraag naar de oorsprong van het verband
tussen matrifocaliteit en armoede binnen zwarte Amerikaanse en Caraïbische
bevolkingsgroepen. Deze benadering legt de nadruk op functionele aspecten van
matrifocaliteit onder armoedige omstandigheden. Armoede vraagt om creatieve
overlevingsstrategieën. De omkering van de vrouwen- en mannenrollen binnen een
huishouden is een van de manieren om ongeregelde situaties het hoofd te bieden,
niet alleen ten tijde van armoede, maar ook als de mogelijkheden voor vrouwen om
te werken ruimer zijn dan voor mannen, of als mannen moeten migreren om te
kunnen werken. Functionalisten zien, anders dan de historisch-culturelen,
matrifocaliteit als tijdelijke aanpassing aan moeilijke omstandigheden. Zij geloven
wel dat problemen in achterstandswijken opgelost kunnen worden door stimulering
van werkgelegenheid (van met name mannen).

De functionalisten hebben met de historisch-culturelen gemeen dat zij beiden het
patriarchale tweeoudergezin als norm en ideaal beschouwen.  Geen van tweeën
geeft antwoord op de vraag waarom matrifocale systemen ontbreken in andere
groepen die generaties lang worden geteisterd door armoede. Een goed voorbeeld
zijn Hindostanen in Suriname. Zij verkeren minstens even lang onder dezelfde
armoedige omstandigheden als Creolen, terwijl hun gezinsvormingssysteem een
uitgesproken patriarchaal karakter heeft. Genoemde theorieën zijn evenmin te
rijmen met het voorkomen van matrifocaliteit onder gunstige economische
omstandigheden. 

Recentelijk heeft zich een nieuwe theorie over de ontstaansgronden van het
matrifocale gezin ontwikkeld: de zogenoemde institutionele theorie (zie b.v. Tanner
1974: 129-156). Aanhangers van deze benadering leggen nadruk op normen- en
waardenpatronen, die ongeacht de sociale klasse invloed hebben op gezinsvorming
binnen culturen. De normen en waarden zijn geïnstitutionaliseerd in de
maatschappelijke structuur en houden daarmee het dominante gezinspatroon
langdurig in stand. Het dominante Caraïbische gezinspatroon is ontstaan door
langdurige isolatie van andere waarden en normen gedurende de slavernij. Tijdens
de slavernij werd de arbeidskracht van vrouwen op vergelijkbare wijze als van
mannen aangewend. Na de slavernij is arbeid verricht door vrouwen altijd
vanzelfsprekend gebleven. De institutionele benadering brengt in feite culturele,
historische, economische en institutionele elementen te zamen, om het ontstaan en
voortbestaan van een specifiek gezinspatroon te verklaren. Wekker vat het als volgt
samen: "Wil matrifocaliteit zich überhaupt voordoen, dan moet er aan een aantal
structurele voorwaarden zijn voldaan: 1) de arbeidseenheid is het individu; 2)
vrouwen moeten onafhankelijk toegang hebben tot de mogelijkheden om zichzelf in
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leven te kunnen houden; 3) die mogelijkheden moeten in overeenstemming kunnen
worden gebracht met het verzorgen van kinderen en 4) de mogelijkheden van
vrouwen om zich in leven te houden moeten niet drastisch verschillen van de
mogelijkheden die mannen in hun klasse hebben. Wanneer daar aan voldaan is (...)
ontstaat de mogelijkheid te kijken naar de culturele inkleuring van het fenomeen"
(Wekker 1994: 115, noot 7). De institutionele benadering stelt het tweeoudergezin
niet als norm en biedt ruimte voor het toekennen van positieve waarden aan
eenoudergezinnen.

3.5.2 Relatie tussen partners

Het is inmiddels al meermalen ter sprake gekomen dat het huwelijk binnen de
Creools-Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap minder vaak voorkomt dan bij
autochtone Nederlanders. Toch moet dit niet worden overdreven. In Nederland is de
meerderheid van de samenwonende Creoolse Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
wel gehuwd. Het zijn met name Caraïbische vrouwen en mannen uit de lagere
sociaal-economische klassen die relatief weinig geneigd zijn om een relatie officieel
door een huwelijk te laten bezegelen. De historie geeft meer duidelijkheid over de
positie van het huwelijk binnen de Caraïbische sociale structuur.

Huwelijken waren verboden tijdens de slavernij en ook nog lange tijd daarna.
Missionarissen hebben er na de afschaffing van de slavernij voor gezorgd dat het
wel mogelijk was een verbond te sluiten en trachtten dit ook te stimuleren. Ze
stelden wel voorwaarden aan het sluiten van een verbond. Het succes van het
verbond was gering, juist vanwege de bevoogdende toonzetting. De kerk kreeg
steun van de overheid, die alleen ambtenaren wilde aanstellen als zij een
`onberispelijk' verleden hadden. Personen die ongehuwd samenwoonden of die
opgegroeid waren in een zogenoemd onvolledig gezin maakten weinig kans op een
ambtelijke carrière. Soms ook konden werkenden alleen toegang tot
pensioenregelingen krijgen en verzekeringen afsluiten als zij gehuwd waren
(Buschkens 1979). Zo is het sluiten van een huwelijk al snel geassocieerd geraakt
met de hogere klassen. In Nederland bestaat ook een significant positieve
samenhang tussen `klasse' (het inkomen) en de mate van werkzaamheid van
Creoolse mannen en het type relatie: werkende mannen zijn vaker gehuwd dan
niet-werkende en hetzelfde geldt voor mannen met een hoog inkomen ten opzichte
van mannen met een laag inkomen.  In Suriname staat volgens Ferrier (1985) het42

huwelijk en het Westerse kerngezin inmiddels centraal in de hogere
sociaal-economische klassen.

Door een huwelijk te sluiten worden in de visie aan veel Creoolse Surinamers en
Antillianen de banden tussen de partners en tussen de vader en zijn kinderen
versterkt (zie Van Dijke et al. 1990). Marks (1973) beschrijft dat op de Nederlandse
Antillen van een echtgenoot vaker financiële bijdragen (aan zijn partner en haar
kinderen) worden verwacht dan van een ongehuwde partner.  Tegenover financiële43

steun van de man aan het gezin, staat (seksuele) trouw van de vrouw aan de man.
Buschkens (1979) geeft aan dat het matrifocale karakter van relaties niet teniet
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wordt gedaan door samenwoning of huwelijk. Zij noemt dit type relaties latent
matrifocaal: de man maakt weliswaar deel uit van het gezin, maar neemt nog steeds
een marginale positie in. De vrouw is verantwoordelijk voor het praktische reilen en
zeilen van het gezin. De man draagt in ieder geval voor zijn eigen kinderen
financiële verantwoordelijkheid, maar bemoeit zich doorgaans niet sterk met de
opvoeding. De relatie tussen moeder en kinderen blijft van groter belang dan die
tussen de partners. De structuur stort niet ineen als de man zou verdwijnen, een
gevaar dat altijd op de loer ligt en waar in feite al rekening mee wordt gehouden.
Niet voor niets is ook het aantal gehuwde Surinaamse vrouwen in Nederland dat
werkt bijzonder hoog (zie tabel 5.3). De positie van de man mag dan marginaal zijn,
toch staat zijn autoriteit ten opzichte van de kinderen niet ter discussie. De kinderen
zijn hem absolute gehoorzaamheid verschuldigd (zie b.v. Pels 1994).

Creoolse vrouwen staan ambivalent tegenover (gehuwde of niet-gehuwde)
samenwoonrelaties. In het onderzoek van Sansone spreken Creoolse Surinaamse
meisjes met afgrijzen over Nederlandse stellen die alles samen willen doen, `dat is
niet Creools' (Sansone 1992). Voorts accepteren zij een dominante houding
(machismo) van een partner naar de buitenwereld toe, maar binnenshuis dulden zij
geen aantasting van hun zelfstandigheid en vrijheid.

De bezoekrelatie is de meest losse relatievorm, die van oudsher veel voorkomt in
het Caraïbisch gebied. Het kan gaan om zowel een langdurige als een kortstondige
relatie. De man komt regelmatig langs bij de vrouw en laat daar onregelmatig geld
achter (soms voor zijn kind). Vaak heeft de man bezoekrelaties met meerdere
vrouwen. Dergelijk polygaam gedrag wordt overigens van vrouwen minder
geaccepteerd (Sansone 1992). Als ze een kind heeft, is de vrouw verantwoordelijk
voor de opvoeding. Veel mannen die bezoekrelaties onderhouden, hebben zelf
onregelmatige inkomens, deels verkregen door informele activiteiten (hosselen). De
financiële steun aan de vrouw bestaat in dat geval vaak uit cadeautjes, uitnodigingen
voor feesten en andere extra's. De vrouw doet huiselijke klusjes voor de man als
koken en wassen. Overigens woont de bezoekende man vaak bij zijn moeder. Het is
niet ongebruikelijk dat mannen een of meer buitenvrouwen heeft naast een vaste
relatie. De vaste vrouw is hiervan over het algemeen op de hoogte en kan in zekere
mate profiteren van het `overspel' van haar partner. Zij is zich ervan bewust dat zij
de meest vooraanstaande positie inneemt. Bovendien geeft het gedrag van haar
partner haarzelf de mogelijkheid om te doen wat zij wil.

Het onderzoek van Van Dijke et al. (1990) duidt erop dat alleenstaand moederschap
veelal niet in overeenstemming met het ideaalbeeld van vrouwen is. Caraïbische
vrouwen zeggen vaak het liefst een relatie te willen met een man die kostwinner wil
en kan zijn binnen het gezin. Het ideaal, kortom, is een relatie onder bepaalde
voorwaarden. Als aan die voorwaarde niet wordt voldaan, dan willen zij liever geen
vaste verbintenis. Dat vrouwen in de praktijk zichzelf zijn gaan zien als
kostwinsters en weinig verantwoordelijkheid van de man verwachten, kan worden
opgevat als een adequate aanpassing aan de sociale werkelijkheid.
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Samengevat hechten zowel Creoolse Surinaamse en Antilliaanse vrouwen als
mannen grote waarde aan autonomie, zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht. Een
relatie is slechts een onderdeel van het sociale leven, niet een allesbepalend aspect.
Daarnaast worden Caraïbische samenlevingen gekenmerkt door een sterke nadruk
op uiterlijk vertoon van mannelijkheid en vrouwelijkheid (ook: Venema 1992;
Wekker 1994). Niet alleen geld is bepalend voor mannelijkheid, in Caraïbische
samenlevingen verschaft de (uiterlijke) dominantie over vrouwen en het verwekken
van kinderen veel aanzien bij mannen. Opvallend is dat ook alle onderzoeken
gewag maken van de bijna vanzelfsprekende ontrouw van mannen, welke
relatievorm zij ook kiezen. Ook vrouwen lijken ontrouw te beschouwen als
mannelijk en daarom als noodzakelijk kwaad (zie Van Dijke et al. 1990; Venema
1992). Aan vrouwelijkheid is onder meer de zorg voor huishouden en kinderen
verbonden.

Hindostanen
Evenals de Islam en het Christendom kent het Hindoeïsme (het geloof van de
meeste Hindostanen) vele verschillende geloofsstromingen en geloofsuitingen. In
India is bovendien sprake van een sterk hiërarchisch kastensysteem, met voor iedere
kaste eigen gedragsregels. Tijdens en na de overtocht van Hindostanië (in India)
naar Suriname is meer menging opgetreden dan ooit in India mogelijk geweest zou
zijn, onder meer door het overschot mannen. Toch blijkt bij huwelijken de
religieuze en kastenachtergrond vaak nog een grote rol te spelen. Mungra krijgt
zelfs het vermoeden dat in Nederland de verschillen tussen de religies meer nadruk
krijgen dan in Suriname het geval was en interreligieuze huwelijken (tussen
personen van verschillende hindoestaanse richtingen) minder vaak voorkomen
(Mungra 1993). Niet alleen de migratie van India naar Suriname heeft de sociale
structuur ingrijpend veranderd, maar ook de migratie in Suriname van het platteland
naar de grote steden. Deze laatste verplaatsing heeft enerzijds geleid tot de
teloorgang van het `joint family'-systeem (verderop in deze paragraaf) en een
toenemend belang van het kerngezin en anderzijds tot een toenemende gerichtheid
op het volgen van onderwijs. Dit heeft de man-vrouwverhoudingen gewijzigd.
Voorheen werkten vrouwen op de plantages; in de stad gingen zij op zoek naar een
baan buitenshuis. Voorheen werkten de dochters van jongsafaan in het huishouden;
in de stad gingen zij naar school. Met andere woorden, de verschillende
migratiebewegingen hebben voor Hindostaanse vrouwen, al voor de migratie naar
Nederland een emanciperende uitwerking gehad.

Binnen het Hindoeïsme is evenals binnen de Islam alleen het huwelijk als
samenlevingsvorm toegestaan. Het aandeel gehuwden is dan ook hoog onder
hindoestanen. Binnen huwelijken kennen Hindoestanen over het algemeen meer
macht toe aan mannen dan aan vrouwen. Oudere in Nederland wonende
hindoestaanse vrouwen zijn opgevoed met het begrip `pativratya', dat `volledige
overgave aan de echtgenoot' betekent (Lalmahomed 1990). Ze hebben in hun
opvoeding de opvatting meegekregen dat de man hun god is en dat ze aan de familie
van hun man toebehoren. In principe moet de familie van het meisje geld aan de
familie van de aanstaande man betalen voor de uithuwelijking. Bij jongeren worden
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deze regels steeds minder strikt toegepast. Hoewel het huiselijke gebeuren geheel
voor rekening van de vrouw komt, bestond in Suriname al veel waardering voor een
huwelijkskandidaten die een goede opleiding hadden genoten. Omdat het niet
ongebruikelijk is dat hindoestaanse gehuwde vrouwen een baan buitenshuis hebben,
zou een goede opleiding het gezinsinkomen ten goede kunnen komen.

Andere traditionele waarden met betrekking tot de verhouding en taakverdeling
tussen seksen blijven wel in stand. Zo wordt door jong en oud nog veel belang
gehecht aan maagdelijkheid van de vrouw voor het huwelijk. Dit heeft het aangaan
van huwelijken op relatief jonge leeftijd in de hand gewerkt, hoewel in Nederland
steeds meer jongeren zich aan de jonge huwelijksleeftijd proberen te onttrekken.
Ook is de bemoeienis van de ouders met de keuze van een geschikte
huwelijkskandidaat nog steeds fors. Dit geeft al weer dat het huwelijk niet alleen
beschouwd wordt als een verbintenis tussen twee personen, maar ook tussen twee
families. De jongeren krijgen wel meer vrijheid in de keuze. Volledig door de
ouders gearrangeeerde huwelijken komen bijvoorbeeld nauwelijks meer voor.
Onderzoeken wijzen uit dat jongeren evenals hun ouders van mening zijn dat je het
beste kunt trouwen met een hindoestaan. Huwelijken met autochtonen komen
(vooralsnog) bijna niet voor, maar zijn in de ogen van de Hindoestanen nog te
preferen boven huwelijken met andere Surinamers, in het bijzonder met Creolen
(Mungra 1993).

Uit het hoge aantal scheidingen bij Hindoestanen is op te maken dat de
basiswaarden van het huwelijk onder hoge druk staan. De moeilijkheden bij
echtelieden komen meestal voort uit verstoring van de traditionele machtsbalans
tussen vrouwen en mannen, waarin vrouwen een ondergeschikte positie in behoren
te nemen. Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat fysiek geweld in veel
hindoestaanse gezinnen geen uitzondering is. Aangezien in Nederland meer hulp-
en opvangmogelijkheden zijn en de gevolgen van verstoten minder ingrijpend zijn,
besluiten steeds meer vrouwen deze situatie te ontvluchten.

3.5.3 Relaties tussen ouders en kinderen 

Creoolse Surinamers en Antillianen
Een kind krijgen is voor Creoolse Surinaamse en Antilliaanse vrouwen erg
belangrijk, zo meldt de literatuur (Van Dijke et al. 1990; Sansone 1992; Lamur
1990). Moeder worden is onderdeel van het leven en staat andere levensdoelen niet
in de weg. Geboorteplanning is de meeste Creoolse Surinaamse en Antilliaanse dan
ook vreemd. Zwanger worden is het moment waarop een meisje de overgang naar
volwassenheid of van afhankelijkheid naar zelfstandigheid maakt. Vooral voor die
vrouwen die weinig status verwachten te verkrijgen met een werkend bestaan (of
via hun partner), is het krijgen van kinderen van extra betekenis. In matrifocale
huishoudenstypen neemt de vrouw de opvoedingstaken waar. Ook al is de man
aanwezig, van hem wordt geen rol in de opvoeding van de kinderen verwacht. De
kinderen moeten hun vader wel gehoorzamen - zijn autoriteit staat, ook al is hij niet
vaak aanwezig, niet ter discussie; de emotionele band echter tussen de kinderen en
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hun vader is veel zwakker dan tussen de moeder en kinderen.

In de opvoeding speelt disciplinering een belangrijke rol. De kinderen moeten al
vanaf jonge leeftijd gehoorzaamheid en respect tegenover ouderen betrachten en
worden gestraft als ze dit niet doen. De moeder gaat ervan uit dat het kind zelf
weinig kan beslissen en voortdurend gecorrigeerd moet worden. De nadruk ligt
minder sterk op de ontwikkeling van individuele eigenschappen. Anderzijds is
`goed voor jezelf zorgen' een belangrijk motto binnen de opvoeding. Dit komt tot
uitdrukking in vele beloningsrituelen bij goed gedrag en in uiterlijke verzorging,
maar ook in veel aandacht voor prestaties op school als garantie voor een `rijke'
toekomst. 

Aangezien de meeste vrouwen omringd worden door andere vrouwen met kinderen,
krijgen de kinderen al vroeg te maken met vele (vrouwelijke) opvoeders. De
kinderen worden gemakkelijk tijdelijk ondergebracht bij een `tante'. In sommige
gevallen wordt de tijdelijkheid permanent. Deze aangenomen kinderen worden
`kweekjes' genoemd. Tijdens de opvoeding raken Creoolse kinderen gewend aan de
afwezigheid van de vader, de tijdelijke afwezigheid van de moeder en de
aanwezigheid van vele vrouwelijke familieleden. Hierdoor ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en een hoge mate van zelfstandigheid.

Zowel Pels (1994) als Van der Hoek (1994) hebben de meeste literatuur met
betrekking tot de opvoeding in Creoolse gezinnen verzameld. Daaruit blijkt dat ook
de Creoolse opvoeding een aanwijsbaar seksespecifiek karakter heeft, hoewel die
volgens sommigen langzamerhand neutraler wordt (Pels 1994). Van jongens wordt
machogedrag gewaardeerd en van meisjes wordt een zwaardere taak in het
huishouden verwacht. Daarnaast zijn Creoolse Surinaamse en Antilliaanse moeders
erop gebrand dat hun dochter een diploma behaalt. Dit biedt zelfstandigheid. Over
het algemeen zijn moeders dan ook niet enthousiast over een zwangerschap bij hun
dochters op jonge leeftijd, maar accepteren die toch gemakkelijker dan Nederlandse
ouders zouden doen. Enerzijds doen zij dat omdat het geen uitzondering is,
anderzijds omdat ze vrijwel altijd beschikken over een uitgebreid netwerk van
vrouwen voor de eventuele opvang. Normatief en praktisch vormt het jonge
moederschap, evenals het alleenstaand moederschap, aldus een minder groot
probleem dan bij andere etnische groepen.

Hindoestanen
Kinderen krijgen geldt als vanzelfsprekend voor hindoestaanse vrouwen.
Kinderloosheid is zelfs een door de religie geaccepteerde reden om een vrouw te
verstoten. Van oudsher heeft het krijgen van kinderen ook betekenis als
oudedagsvoorziening. Niet alleen deze hoge waardering voor het krijgen van
kinderen, maar ook de opvoeding in hindoestaanse gezinnen vertoont veel
gelijkenissen met die in Turkse en Marokkaanse gezinnen. Behoud van
maagdelijkheid bij ongehuwde meisjes, belang van de collectiviteit en respect voor
ouderen zijn ook in de hindoestaanse opvoeding centrale begrippen. Voor de
bespreking van deze basisbegrippen wordt verwezen naar paragraaf 3.4.3.
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De fasering in de opvoeding lijkt ook op die van Turkse en Marokkaanse kinderen,
zo meldt Pels (1994) in haar vergelijkende studie en wordt gekenmerkt door een
geleidelijk toenemende disciplinering en een centrale rol van de ouders. Ongeveer
tot het zesde jaar krijgen de kinderen veel vrijheid en weinig regels. Jongens en
meisjes worden identiek behandeld. Na deze fase volgt een meer geleide opvoeding
met een uitgesproken seksespecifiek karakter. Meisjes wordt een bescheiden,
gehoorzame en volgzame houding aangeleerd en van haar wordt ook al het één en
ander in het huishouden verwacht. Jongens kennen meer zelfstandigheid en een
beschermende taak tegenover hun zusters. Tijdens de adolescentie krijgen contacten
tussen jongens en meisjes, ook binnen de meer private sfeer, een zekere lading.
Traditioneel verbieden hindoestaanse Surinaamse ouders hun dochters zich al te
veel alleen op straat te begeven. In tegenstelling tot Turkse en Marokkaanse ouders
zien hindoestaanse ouders er daarnaast ook streng op toe dat hun zonen zich niet al
te vrij tegenover meisjes opstellen. Meisjes echter kan de extra zware straf van
verstoting opgelegd worden, een sanctie die niet voor jongens bestaat. Net als in
Suriname is het behalen van een goed opleidingsniveau een van de belangrijkste
opvoedingsdoelen van hindoestaanse ouders, voor zowel hun dochters als hun
zonen. 
Het lijkt erop dat hindoestanen een fase eerder dan Turken en Marokkanen hun
kinderen geleidelijk aan minder seksespecifiek opvoeden. Overigens ondervinden
Hindostaanse Surinamers uiteraard ook voordeel van het feit dat zij op Nederlandse
leest geschoeid onderwijs in Suriname hebben gevolgd. Ouders zijn niet alleen
bekender met de taal, maar ook met het schoolsysteem en Nederlandse waarden en
normen.

De opvoeding van de kleine kinderen ligt vooral in de handen van de moeder. In
tegenstelling tot dat wat gebruikelijk is in de Turkse en Marokkaanse context, speelt
de hindoestaanse vader in de opvoeding van adolescenten doorgaans een ongeveer
even grote rol als de moeder. Ouders bemoeien zich ook in Nederland in belangrijke
mate met de keuze van een huwelijkspartner van hun dochter, hoewel de inbreng
van de kinderen langzaamaan wel groter wordt. De ouders zijn overigens niet de
enigen die een bijdrage aan de opvoeding van hun kinderen leveren. Zeker in de
periode dat de `joint family' het kerngezin domineerde, zagen andere familieleden
en in het bijzonder de schoonmoeder van de vrouw, er streng op toe dat de kinderen
de traditionele waarden meekregen. Nu de `joint family' meer in de richting van het
kerngezin is geëvolueerd, is deze invloed wat verzwakt, hoewel
familiebijeenkomsten nog steeds een belangrijke rol in het leven van hindoestanen
spelen. Dochters hebben niet alleen met genoemde personen te maken maar ook met
hun broers. Deze krijgen de opdracht voor hun zusters te zorgen en in sommige
gevallen nemen broers deze taak zeer serieus. Dit blijkt vooral het geval te zijn
binnen eenoudergezinnen.

Veel onderzoeken (in: Pels 1994) spreken van slaag als gebruikelijke
opvoedingsmethode binnen hindoestaanse gezinnen. Inmiddels blijkt dit, zeker in
Nederland, op zijn retour te zijn. Het raakt steeds minder geaccepteerd en wordt
steeds meer een taboe. Zowel vrouwen als kinderen zijn assertiever geworden en
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ondergaan dergelijke zware sancties niet langer passief. Niet alleen is het aantal
scheidingen binnen deze groep hoog, maar ook het aantal wegloopsters. Hun motief
om weg te lopen heeft bijna steevast te maken met de strenge regels en het fysieke
geweld (waaraan zowel vaders als moeders en broers zich schuldig maken) binnen
het gezin (Brouwer et al. 1992).

3.5.4 Relaties met personen buiten het kerngezin

Creoolse Surinamers en Antillianen
Matrifocale familiesystemen worden gekenmerkt door een uitgebreid vrouwelijk
netwerk. Dit netwerk bestaat behalve uit familieleden ook uit vriendinnen,
kennissen en buren. De laatsten worden ook met `tante' aangesproken. In het
onderzoek van Wekker (1994) onder Creoolse vrouwen in Paramaribo bleken
vrouwen (uit de lagere klassen) niet zelden verregaande seksuele relaties met elkaar
te onderhouden. Dit stond relaties met mannen overigens niet in de weg; het was
daar geen vervanging voor, eerder een aanvulling erop. Vrouwen wisselen op basis
van reciprociteit diensten uit. Het gaat vaak om oppassen op de kinderen, maar ook
om bijvoorbeeld het lenen van geld. Kinderen worden heel gemakkelijk aan de zorg
van anderen overgelaten, vooral als de financiële situatie van de vrouw het niet
toelaat een goede opvoeding te geven. Het komt veel voor dat grootmoeders het
grootste deel van de opvoeding ter hand nemen. Van oudsher bestaat het `kasmonie'
(cash money) systeem. Dit werkt als volgt. Elke maand stort een groep vrouwen een
bepaald bedrag in een pot die door een vrouw wordt beheerd. Om de beurt krijgt
een van de deelneemsters de gehele som. Zo kan iedereen om de zoveel tijd een
grote uitgave doen. Een dergelijk sociaal en economisch netwerk maakt het
alleenstaande moeders gemakkelijker hun leven in te richten.

Mannen hebben hun eigen netwerk, de `peergroup'. Sansone (1992) doet uitgebreid
verslag van het functioneren van Creoolse Surinaamse mannengroepen in de
Bijlmermeer in Amsterdam. Hij beperkt zich daarmee tot de lagere
sociaal-economische klassen. Voor zover bekend bestaat er nauwelijks literatuur
over de betekenis van netwerken voor mannen uit de hogere Creoolse klassen.

Hindoestanen
De traditionele gezinsvorm van hindoestanen is opgebouwd uit een aantal
kerngezinnen volgens het patrilineaire en patrilokale systeem. Zonen bleven
gewoonlijk na hun huwelijk wonen bij hun ouders. Dit `joint family'-systeem was al
in Suriname in betekenis aan het inboeten en in Nederland domineert het kerngezin.
Dit betekent dat de relaties tussen familieleden afstandelijker zijn geworden. Toch
nemen de familierelaties nog een zeer belangrijke plaats in het sociale leven van
hindoestanen. Lalmahomed (1990) omschrijft de ontwikkeling treffend als een
overgang van een `joint family'-systeem naar een `jointness family'- systeem. De
familieverbondenheid is onder meer zichtbaar aan de vanzelfsprekendheid waarmee
men elkaar leningen verschaft voor bijvoorbeeld de hoge kosten van familiale
aangelegenheden als huwelijken en begrafenissen.
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Over het algemeen wordt de hindoestaanse gemeenschap in Nederland gekenmerkt
door een sterke groepsverbondenheid en een sterke gerichtheid op de eigen cultuur
en religie. Traditionele riten genieten niet alleen onder de ouderen populariteit. De
laatste jaren maken bijvoorbeeld steeds meer hindoestanen zich sterk voor het
oprichten van scholen met een al dan niet specifieke hindoeïstische grondslag. Deze
scholen bleken na de oprichting in een grote behoefte te voorzien. Anderzijds maakt
Mungra (1993) ook melding van de vele problemen die voortkomen uit de sterke
groepsgebondenheid. Hij ziet dat velen in Nederland zich om die reden het liefst zo
veel mogelijk onttrekken aan de hindoestaanse gemeenschap.

3.5.5 De invloed van migratie op relatienetwerken van Surinamers en Antillianen in
Nederland

Surinamers en Antillianen die in Nederland wonen, werden niet voor het eerst met
Nederlandse normen en waarden geconfronteerd toen zij naar Nederland
migreerden. De eerste `kennismaking' vond al plaats tijdens de koloniale
overheersing.  Vermeulen (1984) beschrijft hoe de Nederlandse aanwezigheid een44

verschillend effect heeft gehad op etniseringsprocessen binnen de diverse Creoolse
sociale klassen in Suriname. Verondersteld kan worden dat hetzelfde patroon
toepasbaar is op de ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen. Hoewel de
Nederlandse Antillen, anders dan Suriname, niet alleen onder Nederlandse invloed,
maar ook onder invloed van Amerikaanse gewoonten hebben gestaan. Vermeulen
deelt de reacties van de Surinamers grof gezegd in twee groepen. Enerzijds waren
de hogere Creoolse klassen in Suriname sterk geneigd om de Westerse normen en
waarden over te nemen, voorkomend uit een idealisering van alles wat Europees
was. Deze trend overheerste in Suriname zeker tot het einde van de jaren zestig en
ging samen met een afwijzing van de meer Surinaamse levensstijl. Een andere reden
was dat de Westerse levensstijl hun kansen vergrootte op sociale stijging in eigen
land of, later, in Nederland. 
De lagere Creoolse klassen, anderzijds, oriënteerden zich in Suriname meer op de
eigen groep en behielden de zogenoemde Caraïbische levensstijl. Soms kwam deze
Surinaamse gerichtheid voort uit een kritische houding ten aanzien van de
Nederlandse overheersers. Anderen waren ambivalent in hun keuze voor de
Surinaamse levensstijl. Een Surinaamse leefstijl kon samengaan met idealen in de
richting van Westerse gewoonten. Vermeulen stelt dat de migratie de Europese dan
wel Surinaamse oriëntatie van de migranten alleen maar heeft versterkt. Een
uitzondering vormt een relatief hoog geschoolde groep Creolen die in Suriname
Europees werd opgevoed en in Nederland door hun werk in de welzijnssector steeds
meer gericht raakte op de Surinaamse cultuur. Vermeulen noemt hen de
`bewustgewordenen'.

In Nederland zijn verschillen in relatiepatronen tussen Surinamers en Antillianen uit
de hogere en lagere klassen te zien. De lagere klassen bestaan bijvoorbeeld uit een
groter deel eenoudergezinnen en een kleiner deel gehuwden. In hogere klassen staat
het Westerse kerngezin meer centraal. Bovendien is men meer gericht op een
Westerse (middenklasse) manier van opvoeden (Pels 1994; Ferrier 1985). Deze



� �
��� ���

124

verschillen hebben hun oorsprong deels in de landen van herkomst. Aangezien de
hogere klassen gemiddeld langer in Nederland verblijven dan de lagere klassen, is
het niet helder of de verblijfsduur een zelfstandige invloed op de verwestering van
relatiepatronen heeft.
Het vorenstaande geeft weer dat de invloed van migratie op veranderingen in
relatiepatronen moeilijk is te isoleren van de invloed die Nederland al sinds de
kolonisatie op Surinamers en Antillianen heeft gehad. Van de volgende factoren kan
wel specifieke invloed op relatiepatronen na migratie verwacht worden.
- Surinaamse en Antilliaanse migranten vormen in Nederland een minderheid en

worden omringd worden door Nederlandse normen en waarden ten aanzien van
man-vrouwverhoudingen, vrouwenrollen, mannenrollen, opvoeding en
gezinsvormen. 

- Deze normen en waarden zijn ook geïnstitutionaliseerd in wetgeving,
uitkeringsstelsel, woonvormen en het schoolsysteem.

- Nederland kent voorzieningen die nauwelijks of niet voorhanden waren in
Suriname en op de Antillen, zoals kinderopvangcentra, opvangcentra voor
misbruikte vrouwen, uitgebreide voorlichtingsmogelijkheden ten aanzien van
geboorteregeling, abortusklinieken.

- De mogelijkheden om werk te vinden zijn met name voor laag opgeleide
migranten beperkt. De informele sector is van geringere betekenis in Nederland
dan in de landen van herkomst. 

- Nederland heeft uitgebreidere mogelijkheden om onderwijs te volgen.
- Na migratie is de geografische afstand tussen familie en herkomstgenoten over

het algemeen groter.
- Migratie brengt vaak chaotische gezinsomstandigheden met zich mee.
- De verwachtingen van migratie zijn vaak hooggespannen en de teleurstelling

groot als de verwachtingen niet uitkomen.

De veranderingen die onderzoekers constateren in man-vrouwverhoudingen,
familieverhoudingen en andere sociale netwerken zijn alle in verband te brengen
met bovenstaande factoren.

Verhoudingen tussen vrouwen en mannen in partnerrelaties
Traditioneel zijn vrouwen- en mannenrollen in Creoolse Surinaamse en Antilliaanse
gemeenschappen duidelijk afgebakend. In Nederland lijkt er emancipatie op te
treden in de zin dat vrouwen minder bereid zijn de zorgrol op zich te nemen en meer
inbreng van hun partner verwachten in de opvoeding van de kinderen (zie b.v.
Josias in Brouwer et al. 1992). De verandering in verhouding tussen de seksen is
ook zichtbaar in de verminderde acceptatie van het bestaan van een zogenoemde
buitenvrouw. In Suriname en op de Antillen was de positie van een buitenvrouw
respectvoller dan in Nederland, zegt Sansone (1992). Vrouwen zijn in Nederland
veel minder bereid deze rol op zich te nemen, of zich als binnenvrouw neer te
leggen bij het bestaan van een buitenvrouw. Deze veranderingen zullen enerzijds
een gevolg zijn van de kennismaking met de emancipatie van Nederlandse vrouwen,
anderzijds kunnen vrouwen meer eisen stellen, omdat het uitkeringsstelsel hen
financieel gezien minder afhankelijk maakt van een partner. Diverse publikaties
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geven aan dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen voorkeur hebben voor een
samenwoonrelatie met een man, echter alleen als deze man ook in staat is
verantwoordelijkheid te dragen voor het gezin (zie ook Van Dijke et al. 1990).
Traditioneel verwerft een man een goede reputatie als hij beschikt over veel geld. In
Nederland lijkt zijn respectabiliteit meer dan in de landen van herkomst bepaald te
worden door de wijze waarop hij dit geld verkrijgt. Een man die veel geld verdient
in het informele circuit kan in Nederland op weinig respect rekenen. Een baan op de
formele markt krijgt meer en meer het stempel respectvol, ook al zijn de verdiensten
minder. Deze verandering is niet alleen het gevolg van het bestaan van een
uitkeringstelsel als vangnet voor vrouwen zonder partner, maar van de
stigmatisering van Surinamers door de buitenwereld (zie ook Vermeulen 1984;
Sansone 1992). In de publieke opinie wordt de leeftstijl van Surinaamse mannen
vaak, geringschattend, in verband gebracht met informele activiteiten.
Verschillende onderzoekers constateren een groeiende kloof tussen de ontwikkeling
van Creoolse mannen en vrouwen in Nederland, althans binnen de lagere
sociaal-economische klassen. Vrouwen bewegen zich steeds meer in de richting van
een Westerse middenklasseleefstijl, terwijl mannen hun traditionele leefstijl meer in
ere wensen te houden. Op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs en in de
opinievorming lijken Creoolse Surinaamse en Antilliaanse vrouwen het ook beter te
doen dan hun mannelijke herkomstgenoten (Amesz et al. 1989). Sansone is van
mening dat deze twee ontwikkelingen twee zijden van dezelfde medaille zijn en
hoofdzakelijk voorkomen uit geringe arbeidsmogelijkheden van mannen enerzijds
en het bestaan van een uitkeringstelsel aan de andere kant.

Ook Hindostaanse Surinamers hebben al veranderingen in hun traditionele (Indiase)
gebruiken in Suriname ondergaan. Meer dan Creoolse Surinamers zijn zij op de
eigen groep gericht gebleven. Een idealisering van het Europese is niet opgetreden.
De verhoudingen tussen vrouwen en mannen zijn in Suriname weinig aan
verandering onderhevig geweest. In Nederland blijken vrouwen in toenemende
mate in opstand te komen tegen de aan hen toebedeelde ondergeschikte positie Dit
lijkt echter niet gepaard te gaan met een afwijzing van de traditionele normen en
waarden.

Verhoudingen binnen het gezin
Het aantal Creoolse Surinaamse en Antilliaanse eenoudergezinnen groeit in
Nederland (Pels 1994). Tegelijktijd neemt het aandeel concubinaten
(samenwoonrelaties) af ten gunste van het aandeel huwelijken (Keller 1985). Dit
kan op twee  dingen duiden. Ten eerste dat vrouwen hogere eisen stellen aan het45

verantwoordelijkheidsgevoel van hun partners; voldoen deze daar niet aan, dat
voeden zij de kinderen liever zonder man op. Ten tweede dat mannen meer hechten
aan de vervulling van een kostwinnersrol; kunnen zij deze niet vervullen, dan
maken zij liever geen deel uit van het gezin. De revival van het huwelijk kan ook in
deze context worden geplaatst. Het symboliseert voor de meesten een hechtere
relatie (Van Dijke et al. 1990). 

De jaren rondom de daadwerkelijke migratie hebben voor het gezin meestal een
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chaotisch verloop. Creoolse moeders gaan soms niet met alle kinderen tegelijk naar
Nederland. Kinderen worden dan ondergebracht bij tantes of grootmoeders, totdat
de tijd rijp is om ook te migereren (zie b.v. Amesz et al. 1989; Josias in Brouwer et
al. 1992). De tijdelijke scheiding zal zeker van invloed zijn op de relatie tussen de
moeder en haar kinderen, als de kinderen eenmaal in Nederland zijn. Veel Creoolse
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn geëmigreerd om relatieproblemen te
ontlopen. In Nederland moeten zij het leven weer geheel opnieuw oppakken. De
eerste periode is vaak vol van onzekerheden. Josias is in haar onderzoeksgroep van
weggelopen Creoolse Surinaamse meisjes vaak tegengekomen dat moeders uit
onzekerheid de bewegingsvrijheid van hun dochters extreem beknotten. Ook voor
de kinderen zelf brengt de migratie de nodige problemen met zich mee. De
overgang van het onderwijssysteem in Suriname en op de Antillen dat op
Nederlandse leest geschoeid is, naar een school in Nederland verloopt in een aantal
opzichten vaak minder soepel dan verwacht. De kinderen beheersen de taal minder
dan de docenten verwachten (op de Antillen spreekt bijvoorbeeld slechts 6% van de
kinderen uit de lager klassen thuis Nederlands), hebben vaak een relatief laag
niveau en zijn veel meer gewend aan klassikale lesmethoden. Dit kan tot grote
frustraties bij die kinderen leiden, die veel hadden verwacht van hun mogelijkheden
in Nederland. De teleurstelling legt een zware druk op de verhoudingen binnen het
gezin.
Traditioneel krijgen meisjes in Creoolse Surinaamse en Antilliaanse gezinnen
minder bewegingsvrijheid dan jongens. De meisjes worden geacht veel tijd thuis
door te brengen en huishoudelijke en opvoedingstaken op zich te nemen. Jongens
worden al snel vrij gelaten. Onderzoek naar opvoedingspraktijken (Pels 1994) en
socialisatie binnen migrantengezinnen (Van der Hoek 1994) brengt aan het licht dat
de opvoeding binnen (lagere klasse) gezinnen minder seksespecifieke trekken krijgt.
Meisjes worden minder strak gehouden en jongens krijgen meer gezinstaken
toebedeeld. Creools-Surinaamse en Antilliaanse vrouwen wijzen in het algemeen de
Nederlandse vrije opvoedingswaarden af. Ze eisen van hun kinderen
onverbiddellijke gehoorzaamheid en respect. Dit botst vaak met de normen die de
kinderen op school meekrijgen. De moeders zijn over het algemeen erg betrokken
bij hetgeen hun kinderen op school doen. De vrijheid en vrijpostigheid baart hun
zorgen, maar weerhoudt hen er niet van de eigen normen en waarden te handhaven.
Hoewel (en misschien wel omdat) de meeste Creoolse Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen zelf op jonge leeftijd moeder zijn geworden, proberen ze te voorkomen dat
hun dochters hun voorbeeld volgen. Jong zwanger raken ontmoet steeds minder
(stilzwijgende) acceptatie.

De laatste jaren schijnt het echtscheidingspercentage te stijgen onder Hindostanen in
Nederland.  Hindostaanse Surinamers lopen na migratie tegen vergelijkbare46

problemen in hun huwelijk aan als Turken en Marokkanen: in Nederland zijn
vrouwen minder geneigd een ondergeschikte positie (van henzelf en hun dochters)
te accepteren en hebben zij meer mogelijkheden een zelfstandig bestaan op te
bouwen. Daarnaast legt de hoge werkloosheid onder Hindostaanse mannen een
zware druk op de stabiliteit van de huwelijken. Anders dan bij Turken en
Marokkanen hebben deze huwelijken meestal niet te lijden van een lange periode
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van scheiding, omdat over het algemeen de hele familie tegelijkertijd migreerde.
Net als hun moeders komen Hindostaanse dochters regelmatig in opstand tegen het
traditioneel autoritaire gedrag van hun vader of hun oudste broers. Hindostaanse
meisjes zijn steeds minder bereid de beperkende regels te accepteren (zie b.v. Van
der Hoek 1994; Lalmahomed 1990). Deze escalatie kan worden toegeschreven aan
verschillen processen die optreden na de migratie. Ten eerste heeft het (school)leven
in Nederland de meisjes laten kennis maken met Nederlandse vrijheden. De regels
die de ouders stellen, ontnemen hun vaak de mogelijkheid om aan alle schoolse
activiteiten mee te doen, terwijl (in hun ogen) autochtone meisjes niets in de weg
wordt gelegd. Bij sommige meisjes leidt dit tot dagelijkse ergernissen. Daar komt
bij dat Hindostaanse ouders hun dochters na migratie twee opdrachten meegeven
die met elkaar in conflict kunnen komen. Enerzijds willen Hindostaanse ouders dat
hun dochters goede prestaties op school leveren, anderzijds moeten zij voorbereid
worden op een huwelijk en huishoudelijke taken vervullen. De taken binnenshuis
zijn met name belastend voor meisjes wier moeder buitenshuis werkt. De thuistaak
en de schooltaak zijn voor veel meisjes te omvangrijk om beide goed uit te voeren,
het schoolwerk moet er veelal onder lijden. Dit geeft aanleiding tot veel conflicten.
Als gevolg van de migratie naar Nederland hebben Hindostaanse kinderen, net als
Turkse en Marokkaanse kinderen, te maken met een op meer op collectivisme
gerichte opvoeding thuis en een meer op individualisme gerichte opvoeding op
school. Dit kan een onzekere opvoedingshouding van de ouders tot gevolg hebben
en daarmee een verschuiving van traditionele machtsposities binnen het huishouden.
De positie van de kinderen in het gezin verandert ook als de ouders minder op de
hoogte zijn van het schoolsysteem dan de kinderen. Dit geeft de kinderen een
sterkere onderhandelingspositie daar waar het gaat om schoolkeuzen. Volgens Van
der Hoek kunnen deze huishoudens niet langer als pure bevelshuishoudens worden
gezien. Over schoolse aangelegenheden wordt, anders dan voorheen, driftig
overlegd. Tegelijkertijd blijft de inbreng van ouders in de relatie- en gezinsvorming
van hun kinderen sterk.

Relaties met personen buiten het kerngezin
Van oudsher speelt een uitgebreid familie- en kennissennetwerk een belangrijke rol
in het Creoolse Surinaamse en Antilliaanse vrouwenleven - het vormt een
onmisbaar onderdeel van de constructie van matriarchale gezinsverbanden en heeft
zeker voor de lagere klassen de functie van sociaal vangnet. In Nederland is de
geografische afstand tussen familieleden en herkomstgenoten toegenomen en is de
financiële afhankelijkheid afgenomen. De op reciprociteit gebaseerde hulp is
daarmee deels op de helling gekomen. Diensten worden nog wel aan elkaar
verleend, maar minder vanzelfsprekend en vaker voor geld (b.v. kinderopvang). Dat
de banden niet door geografische afstand hoeven worden verzwakt, blijkt onder
meer uit de massale verzendingen van levensmiddelenpaketten naar Suriname. Of
het netwerk in emotioneel-sociale zin aan betekenis inboet, is de vraag. De telefoon
overbrugt afstanden gemakkelijk.

Sansone (1992) stelt vast dat er onder Surinamers algemeen sprake is van
individualisering van familierelaties. De nadruk verschuift van het grotere
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(vrouwelijke) familieverband naar het kerngezin, met behoud van de centrale positie
van de moeder. De ruimere acceptatie van het kerngezin als eenheid is niet
automatisch toe te schrijven aan overname van Westerse normen en waarden. Het
Nederlandse huisvestingssysteem is er zeker ook debet aan. Binnen dit systeem
worden normen gehanteerd ten aanzien van het bewonersaantal per woning. De
woninggrootte is over het algemeen niet geschikt voor inwoning van familieleden.
Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de toename van het aantal kerngezinnen
onder Creolen in verband kan worden gebracht met een afkalving van het
matrifocale familiesysteem. Een kerngezin kan (latent) matrifocaal georganiseerd
zijn, dat wil zeggen dat de vrouw de kernpositie inneemt.

3.6 Samenvatting

Vraag a:
Allochtone gezinnen zien er over het algemeen anders uit dan het gemiddelde
autochtone gezin. Ten eerste bestaan allochtone gezinnen gemiddeld uit meer
personen. Ten tweede bevinden onevenredig veel allochtone gezinnen zich in de
opbouwende huishoudfase. Dat laatste wil zeggen dat in veel gezinnen de kinderen
nog een jonge leeftijd hebben en gezinsuitbreiding nog is te verwachten. Bovendien
komt het nauwelijks voor dat allochtone vrouwen alleen wonen en zijn ook
huishoudens bestaande uit twee personen vergeleken bij autochtonen
ondervertegenwoordigd. Binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep komen naar
verhouding veel eenoudergezinnen voor.

De analyse wees verder uit dat Turken en Marokkanen vrijwel geen andere
samenlevingsvorm dan het huwelijk kennen. In veel Marokkaanse huwelijken is het
leeftijdsverschil tussen de partners groot. Veel (echter een minderheid) van de
Surinamers, Antillianen en autochtonen wonen samen met een partner, zonder
gehuwd te zijn. Anders dan bij autochtonen, is ook een groot deel van de
Surinamers en Antillianen met kinderen niet gehuwd. Surinamers en Antillianen
zijn niet alleen in geringe mate gehuwd, maar hun huwelijken eindigen ook in hoge
mate in een scheiding.

Niet alleen de verdeling van allochtone gezinnen over verschillende gezinstypen,
maar ook het gezinsvormingsproces op zichzelf verschilt van die van autochtonen.
De gezinsvorming van Turkse en Marokkaanse vrouwen begint op relatief jonge
leeftijd en de fase waarin kinderen deel uitmaken van het gezin duurt lang, omdat
het kindertal hoog is. Dit heeft op dit moment tot gevolg dat Turkse en
Marokkaanse vrouwen tussen de twintig en dertig jaar meestal al moeder zijn,
terwijl autochtone vrouwen van deze leeftijd ofwel alleen wonen, ofwel samen met
hun partner een huishouden vormen. De gezinsvormingsprocessen van Turken en
Marokkanen zijn duidelijk onderhevig aan veranderingen. De huwelijksleeftijd
stijgt en het geboortecijfer daalt. Het enige dat niet lijkt te veranderen is de korte
periode tussen het huwelijk en de komst van het eerste kind en ook blijft het aantal
vrouwen dat zonder man en/of kinderen een huishouden voert onverminderd laag.
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Het is moeilijker iets te zeggen over verschillen in gezinsvormingsprocessen tussen
Surinamers en Antillianen enerzijds en autochtonen anderzijds. Dit komt doordat de
fasering in de gezinsvorming van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zo divers is.
Er is een groep die op jonge leeftijd kinderen krijgt, daarnaast is er een groep die het
krijgen van kinderen langdurig weet uit te stellen. De hele groep kent in vergelijking
met autochtone vrouwen weinig gehuwden. Anders dan binnen de autochtone
groep, is trouwen als er een kind op komst is niet vanzelfsprekend.

De tweede vraag in dit hoofdstuk had betrekking op de vigerende seksuele
gedragslijnen binnen de verschillende culturen. In islamitische landen speelt behoud
van maagdelijkheid van vrouwen voor het huwelijk een belangrijke rol. Daarnaast
prevaleert het collectieve belang boven individuele ontplooiing. In het hieruit
voortkomende eer- en schandesysteem neemt het gedrag van vrouwen voor het
aanzien van de familie een belangrijke plaats in. De gedragsregels ten aanzien van
vrouwen variëren van gebied tot gebied, van religieuze subgroepering tot religieuze
subgroepering. Feit is wel dat het gedrag van vrouwen buitenshuis bloot staat aan
een hogere mate van sociale controle dan in Nederland onder autochtonen thans
gebruikelijk is. Ook in de Hindostaans-Surinaamse cultuur speelt behoud van
maagdelijkheid van vrouwen voor het huwelijk een belangrijke rol evenals
onderworpenheid van de vrouw aan de man. In sommige kringen is dit in Suriname
al enigszins onder druk komen te staan en in Nederland zijn steeds minder jonge
vrouwen bereid zich aan strenge gedragsregels te onderwerpen. Creolen
(Surinamers en Antillianen) kennen een strikte scheiding tussen vrouwelijk en
mannelijk gedrag. Voor het gedrag bestaan slechts ongeschreven regels. Vrouwen
en mannen opereren in verschillende leefsferen. Seksuele relaties zijn niet
voorbehouden aan gehuwden. Vergeleken bij die van autochtonen zijn de relaties
van Creoolse Surinamers en Antillianen kortstondiger en minder monogaam.

De derde vraag betrof het geboorteregelend gedrag. Aan het nog steeds stijgende
anticonceptiegebruik van allochtone vrouwen is te zien dat de behoefte aan
gezinsplanning binnen deze groepen groot is. Voor het huwelijk heerst binnen
Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse gezinnen, wegens de maagdelijkheids-
normen wel een taboe rondom seksuele praktijken. Bij Surinamers wordt praten
over seks gerekend tot niet-respectvol gedrag. De onbespreekbaarheid geeft
allochtone, zeker jonge, vrouwen een achterstand in bekendheid met het gebruik
van anticonceptiva. Dit is een van de redenen waarom zij vaker dan autochtone
vrouwen om een abortus vragen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen kennen een
extreem hoog abortuscijfer. Dit heeft, behalve met de onbespreekbaarheid van het
onderwerp binnenshuis, veel te maken met de onstabiliteit van hun relaties,
gecombineerd met een lage sociaal-economische status.

Dit hoofdstuk is speciale aandacht besteed aan de herkomst en de betekenis van de
gelimiteerde bewegingsvrijheid van Turkse en Marokkaanse vrouwen in de
openbare ruimte. In het geval van Surinamers en Antillianen heeft de herkomst en
de betekenis van het eenouderschap bij Creoolse groepen speciale aandacht
gekregen.
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Het grootste deel van hoofdstuk 3 bestaat uit de beschrijving van de basiswaarden
die geldig zijn binnen de sociale structuren van de diverse allochtone groepen. In
antwoord op vraag d: Bij de totstandkoming van Turkse en Marokkaanse
huwelijken spelen de ouders een doorslaggevende rol. Binnen het huwelijk is de
scheiding van de taakverdeling tussen de partners strikter dan (gemiddeld) in
Nederland. Bovendien is de opvoeding van Turken en Marokkanen meer gericht op
het ontwikkelen van collectiviteitszin, is zij seksespecifieker en speelt respectvol
gedrag tegenover ouders, ouderen en autoriteiten een belangrijkere rol. Ten slotte
spelen de vrouwennetwerken een belangrijkere (controlerende èn ondersteunende)
rol in de levens van Turkse en Marokkaanse vrouwen dan in de levens van
autochtone vrouwen. Het gebruik van de vergrotende trap is hier uitdrukkelijk
bedoeld om aan te geven dat dezelfde elementen aanwezig zijn in de Nederlandse
samenleving, alleen in mindere mate. De gemiddelde Turk en Marokkaan neemt een
andere positie in op het continuüm van een waarde dan de gemiddelde autochtoon.
Het wil zeggen dat niet iedere Turk of Marokkaan zich in deze zin onderscheidt van
iedere Nederlander; individuele variaties zijn talrijk.

Het huwelijk heeft over het algemeen een andere betekenis voor Creoolse
Surinamers en Antillianen (uit de lagere sociaal-economische klassen) dan voor
autochtonen. Eenmaal gehuwd of samenwonend ontstaat er bij de eersten geen
symbiotische afhankelijke relatie tussen de partners. De vader bemoeit zich over het
algemeen weinig met huiselijke aangelegenheden. Daar staat tegenover dat de
banden tussen vrouwen sterk zijn en andere vrouwen een belangrijke rol in de
opvoeding van kinderen spelen. De opvoeding wordt veel meer dan in Nederland
gebruikelijk is, gekenmerkt door een autoritaire verhouding tussen ouders en
kinderen, gebaseerd op gehoorzaamheid en respect. Het krijgen van een kind wordt
niet gepland, maar deze gebeurtenis vormt een vanzelfsprekend onderdeel van het
leven. Dit geldt in steeds mindere mate voor de hogere klassen.

De Hindostaanse sociale structuur heeft overeenkomsten met de islamitische. Het
huwelijk staat centraal, maar heeft een plek binnen een groter familiaal geheel. De
verhouding tussen vrouwen en mannen is niet evenwichtig. De opvoeding en het
huiselijk gebeuren vallen onder de verantwoordelijkheid van de vrouw. De vrouw
krijgt wel steeds meer verantwoordelijkheden buitenshuis. De opvoeding is
seksespecifiek.

De laatste vraag (e) die aan het begin van het hoofdstuk is gesteld, heeft betrekking
op de mogelijke invloed van de migratie bij de totstandkoming van sociale
relatiepatronen. Deze vraag kan alleen in tentatieve zin worden beantwoord. 

In Nederland aangekomen worden allochtonen geconfronteerd met andere waarden
en normen ten aanzien van relatievorming dan zij tot dan toe gewend waren. De
verschillen zijn het grootst voor degenen die direct vanaf het platteland naar een
grote stad in Nederland zijn verhuisd. Zo is in Nederland het gedrag van vrouwen in
de openbare ruimte aan veel minder beperkende regels gebonden dan in Turkije en
Marokko. Beschreven is dat dit zowel bevrijdend, als extra bedreigend gevonden
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kan worden. Voorts bestaan momenteel de meeste huwelijken van Turken en
Marokkanen uit: a) mannen en vrouwen die zich na jarenlange scheiding bij elkaar
voegen; b) stellen waarvan de vrouw naar Nederland is gekomen om te trouwen met
een in Nederland wonende man; en c) stellen waarvan de man naar Nederland is
gekomen om te trouwen met een Nederland wonende vrouw. Deze bijzondere
omstandigheden laten sporen na binnen de verhouding tussen de echtgenoten. Soms
verschaffen zij het vrouwen een onafhankelijkere positie, soms echter zal zij juist
minder bewegingsruimte krijgen dan vrouwen in Turkije en Marokko. Wat betreft
de opvoeding van hun kinderen zien Turkse of Marokkaanse ouders zich
geconfronteerd met een andere stijl, waarmee de kinderen op school te maken
krijgen. De aansluiting tussen twee opvoedingsstijlen met verschillende
verwachtingen voor het kind is soms moeizaam. De meeste allochtone gezinnen
bevinden zich op dit moment bovendien in de unieke situatie dat de ouders in een
ander land zijn opgegroeid dan de kinderen. De confrontatie met de andere cultuur
vindt daardoor feitelijk dagelijks plaats binnen het gezin. Dit heeft hoe dan ook
invloed op de verhoudingen binnen het gezin. Soms worden kinderen extra
beperkingen opgelegd (psychologische weerstand tegen integratie), soms verwerven
kinderen meer beslissingsbevoegdheid dan zij anders zouden krijgen en soms
ondermijnt de `voorlijkheid' van de kinderen het gezag van de ouders sterk. Of de
veranderingen binnen het gezin zich doorzetten in de volgende generatie gezinnen is
zeer de vraag, omdat in deze gezinnen minimaal een van de ouders in Nederland is
opgegroeid.
Ten slotte hebben de sociale netwerken van Turkse en Marokkaanse vrouwen in
Nederland over het algemeen een andere betekenis gekregen dan zij in Turkije en
Marokko hadden. De geografische afstand tussen herkomstgenoten is groter,
anderzijds lijkt het gevaar van roddel eerder toe- dan afgenomen. Sommige
landgenoten beschouwen het accepteren van veranderingen als uiting van afkeer van
de eigen cultuur en oefenen daarom sociale controle uit om deze verregaande
aanpassing binnen de perken te houden. Kortom: het gemak van elkaar opzoeken is
verminderd en het gedrag wordt in sommige buurten meer gereguleerd door sociale
controle dan in het land van herkomst. Het contact met autochtonen kan een extra
dimensie geven aan het sociale relatiepatroon van vrouwen; dit blijkt echter
vooralsnog een kleine plaats binnen het gehele sociale netwerk in te nemen.

Surinamers en Antillianen maakten al in hun land van herkomst kennis met een
Nederlandse `middenklasse' manier van omgang. Creoolse Surinamers en
Antillianen konden in de grote steden hun Caraïbische levensstijl vrij moeiteloos
continueren. De autonome en onafhankelijke leefstijl van vrouwen sloot goed aan
bij de ontwikkelingen die op het moment van migratie gaande waren in Nederland.
Het lijkt erop dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zich in Nederland in
toenemende mate een middenklasse levensstijl wensen aan te meten, wellicht als
gevolg van hun sociaal-economische stijging. Dit gaat gepaard met een
opwaardering van een vastere relatie, zonder dat de eigen autonomie ingeleverd
wordt. In de opvoeding krijgen individuele ontwikkeling en onderhandeling niet
zoveel ruimte als tegenwoordig in Nederlandse gezinnen gebruikelijk is en waarmee
het Nederlandse onderwijssysteem rekening houdt. Dit zou kunnen leiden tot
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veranderingen in opvoedingsstijl binnenshuis, hoewel Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen zich afzetten tegen de vrijheden die Nederlandse kinderen zich
veroorloven. Ook voor Creoolse Surinamers en Antillianen geldt dat het in
Nederland moeilijker is een uitgebreid sociaal netwerk met elkaar te vormen dan in
het land van herkomst. Velen zijn vriendschappen en relaties aangegaan met
autochtonen.

Hindostaanse Surinamers ten slotte migreerden in de meeste gevallen met het hele
gezin tegelijkertijd naar Nederland. Huwelijksmigratie neemt geen grootse vormen
aan. Anders dan de meeste Turkse en Marokkaanse eerste generatie vrouwen,
verschilde de mate van inburgering van Hindostaanse vrouwen in de Nederlandse
samenleving bij aankomst daardoor niet van die van hun echtgenoten. Hoewel
Hindostaanse Surinamers ook al in het land van herkomst in aanraking zijn
gekomen met Nederlandse waarden en normen, leidden de meesten daar zo'n
geïsoleerd bestaan dat ze pas in Nederland werkelijk werden ondergedompeld in
een andere cultuur. Dit heeft bij een aantal vrouwen tot een sterke wens naar het
verkrijgen van meer vrijheden geleid. Soms zijn deze met succes verkregen. Aan het
aantal scheidingen is echter te zien dat hieruit ook veel huwelijksproblemen zijn
voortgevloeid. Deze gezinnen hebben in vergelijkbare mate als Turkse en
Marokkaanse gezinnen te maken met het bestaan van twee culturen in één gezin en
ook met het afnemende belang van netwerken door de toenemende fysieke afstand,
terwijl tegelijkertijd een sterke sociale controle is ontstaan als reactie op het leven in
een afwijkende cultuur.
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Anderssoortige analyse van hetzelfde materiaal geeft aan dat 54% van de Surinaamse23

mannen samen met partner en kinderen een huishouden vormt, tegenover 39% van de
Surinaamse vrouwen (ISEO/SPVA 1991 SCP-bewerking).
Van de Surinaamse mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar woont 38% in bij de24

ouder(s) of is ingedeeld in de categorie `anders'; dit geldt voor 23% van de Surinaamse
vrouwen (ISEO-SPVA 1991 SCP-bewerking).
Overigens is scheiden in Turkije en Marokko geen onbekend verschijnsel. Marokko behoort zelfs25

tot de landen met het hoogste echtscheidingspercentage van de wereld (Goode 1993). Turkije
behoort tot de landen met het laagste echtscheidingscijfer (Pasero 1993).

Homogaam wil zeggen huwelijk tussen twee personen met dezelfde etnische26

achtergrond.
Dit is een enquêteonderzoek, in tegenstelling tot de Registertellingen, die gebaseerd zijn27

op alle Nederlandse inwoners. De gegevens van het SPVA-onderzoek moeten met meer
voorzichtigheid worden gehanteerd (zie verder in bijlage A). 
Samenwonende Surinaamse stellen zijn vaker gemengd dan gehuwde Surinaamse stellen28

(waaronder veel Hindostanen). Bij Antilliaanse stellen is dit andersom: gehuwde stellen
(onder wie veel hoog opgeleiden) zijn vaker gemengd dan samenwonende stellen.
Ook dit is niet uniek voor in Nederland wonende Turkse en Marokkaanse vrouwen,29

maar is ook al enige tijd zichtbaar in de landen van herkomst.
Deze voorstelling moet met enige voorzichtigheid gedaan worden omdat het hier gaat om groepen30

die, op een aantal terreinen, een snelle ontwikkeling doormaken, hetgeen het totale
vruchtbaarheidscijfer over het algemeen minder voorspellingswaarde geeft.

Met seksueel gedrag wordt gedoeld op `het gedrag naar de andere sekse'.31

Overigens speelde kuisheid van een vrouw voor de huwelijksdag in West-Europa tot de32

jaren zestig ook een belangrijke rol; desondanks was de huwelijksleeftijd hoog.
De term Hindostaan heeft betrekking op het herkomstgebied, de term hindoestaan op de religie.33

Hindostanen en Creolen zijn de twee grootste Surinaamse bevolkingsgroepen. Daarnaast zijn er nog redelijk34

grote groepen Javanen, Chinezen en bosland-Creolen.

Ook een van de vrouwen van de profeet Mohammed was een Joodse.35

Overigens is de inzet van de dochters in het huishouden niet alleen toe te schrijven aan36

voorbereiding op het huwelijk, maar is zij ook pure noodzaak in grote gezinnen.
Zowel als gevolg van de stijging van onderwijsdeelname als van de hoge werkloosheid,37

die het mannen financieel moeilijk maakt op jonge leeftijd aan alle eisen van het
huwelijk te voldoen.
Men kan zich dus afvragen in hoeverre de hoge arbeidsparticipatie van jonge38

Marokkaanse ongehuwde meisjes een emanciperend effect heeft of juist een teken is van
verregaande aanpassing aan waarden en normen met betrekking tot een gearrangeerd
huwelijk.
Onder Surinamers gaat het onder andere om stadscreolen, boslandcreolen, indianen,39

Hindostanen, Javanen en Chinezen. Onder Antillianen om Venezolanen, Creolen,
Libanezen, Portugezen en Brazilianen.
Hier is het Woningbehoefteonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek40

gebruikt. Het betreft cijfers over de Nederlandse vrouwen. Een deel van hen is
allochtoon.

Noten
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Het begrip matrifocaal en matriarchaal wordt vaak voor hetzelfde verschijnsel gebruikt.41

Strikt genomen staat patriarchaal tegenover matriarchaal. In navolging van de meeste
literatuur op dit terrein zal hier bij voorkeur het `matrifocaal' worden gehanteerd.
Terwijl ca. 75% van de gehuwde mannen een baan heeft, heeft 60% van de42

samenwonende mannen werk en slechts 41% van de alleenstaande mannen. Het
gemiddelde inkomen varieert navenant, van 1.504 gulden tot 1.379 en 1.150 gulden
netto per maand (ISEO/SPVA'91).
Anderen echter melden dat de verplichtingen tegenover de kinderen van de man niet43

zozeer door een huwelijk worden vastgelegd, maar veeleer door erkenning van de
kinderen.
Het zou minstens zo interessant zijn te onderzoeken welke invloed het Nederlandse44

kolonialisme heeft gehad op de leefwereld van Surinamers en Antillianen. Zo
beschrijven Amesz et al. (1989) bijvoorbeeld dat het schoolsysteem dat de Nederlanders
invoerden op de Nederlandse Antillen zeer slecht aansloot bij de belevingswereld van de
kinderen. Het hield nauwelijks rekening met de beperkte kennis van de kinderen van het
Nederlands (slechts 6% sprak thuis Nederlands). De schoolprestaties waren laag. Veel
Antillianen migreerden met een enorme achterstand naar Nederland.
De toename van het aandeel Antilliaanse eenoudergezinnen is deels een gevolg van45

selectieve migratieprocessen. 
De stijging van het aantal echtgescheidingen is niet met cijfers te verifiëren, maar wordt46

door de meeste onderzoekers gesuggereerd.
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4  OPLEIDINGSNIVEAU EN SITUATIE IN HET ONDERWIJS

4.1 Inleiding

Het is een algemeen bekend gegeven dat het opleidingsniveau van Turken en
Marokkanen zeer laag is en dat van Surinamers en Antillianen aanzienlijk beter,
maar nog wel lager dan dat van autochtonen. Hun lagere opleidingsniveau heeft niet
alleen een grote invloed op hun positie op de arbeidsmarkt, maar ook op de
onderwijskansen van hun kinderen. Kinderen van laag opgeleide ouders hebben het
in het onderwijs moeilijker dan kinderen van hoog opgeleide ouders. Dit is dan ook
een van de oorzaken van het feit dat leerlingen uit deze etnische bevolkingsgroepen
thans (nog) niet het niveau halen van hun autochtone medeleerlingen. Verwacht kan
worden dat op termijn, wanneer meer en meer leerlingen gaan behoren tot de
tweede en volgende generaties allochtonen, deze situatie zal verbeteren. Op dit
moment echter is het verschil van met name de Turken en Marokkanen met de
autochtone bevolking nog groot.

Van het bovenstaande werd verslag gedaan door het Sociaal en Cultureel
Planbureau in de Rapportage minderheden 1993 (Tesser 1993), waarin een
substantieel hoofdstuk was gewijd aan het opleidingsniveau en de situatie in het
onderwijs van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Hierin werd een
beschrijving van de situatie gegeven en werd ingegaan op verklaringen voor de
slechtere onderwijsprestaties van allochtone leerlingen. Naast het lage
opleidingsniveau van de ouders zijn andere belangrijke verklarende factoren de
taalvaardigheid in het Nederlands, cultuurgebonden verschillen in
opvoedingspraktijken, de zij-instroom in het onderwijs (kinderen die in de leeftijd
dat zij leerplichtig zijn naar Nederland migreren), en invloeden van scholen,
curriculum en leerkrachten. 

In de Rapportage werd ook aandacht besteed aan de verschillen naar sekse, maar
het vormde niet het hoofdthema. In het onderhavige hoofdstuk zijn verschillen (en
overeenkomsten) tussen de seksen wel de belangrijkste invalshoek, waarbij met
name de positie van vrouwen en meisjes wordt belicht. De belangrijkste vragen
voor het onderhavige hoofdstuk zijn de volgende.
a. In hoeverre verschillen de opleidingsniveaus van vrouwen en mannen binnen

de verschillende etnische groeperingen? Zijn er groeperingen waarin de
sekseverschillen duidelijk groter of kleiner zijn (§ 4.2.1)?

b. Uit de Rapportage is bekend dat de jongere generaties allochtonen een hoger
opleidingsniveau bereiken dan de oudere generaties. In het onderhavige
hoofdstuk wordt hieraan de vraag gekoppeld of er ook aanwijzingen zijn dat
tevens het sekseverschil in opleidingsniveau binnen de groeperingen afneemt
(§ 4.2 en § 4.3).
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c. Is er binnen de herkomstgroeperingen sprake van sekseverschillen in
onderwijsprestaties en zo ja, in hoeverre komen deze overeen met de
verschillen in prestaties bij de autochtone groepering (§ 4.3)?

d. Is er binnen de herkomstgroeperingen sprake van seksesegregatie naar
opleidingsrichting en zo ja, in hoeverre komen deze overeen met de segregatie
bij de autochtone groepering (§ 4.3.4.3)?

e. In hoeverre kunnen algemene (d.w.z. niet naar sekse gedifferentieerde)
verklaringen die worden aangevoerd voor de lagere onderwijsprestaties van
allochtone leerlingen ook voor meisjes geldig en bevredigend worden geacht
(§ 4.4 en § 4.5)?

Eerst komt het opleidingsniveau van de volwassen bevolking aan de orde, alsook de
mate waarin zij deelnemen aan volwasseneneducatie (§ 4.2). Vervolgens wordt
ingegaan op de onderwijsprestaties van de schoolgaande jeugd (§ 4.3); dat geschiedt
afzonderlijk voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger
onderwijs. Daarna worden achtereenvolgens besproken verklaringen van de
gevonden verschillen in onderwijsprestaties (§ 4.4), algemene achtergronden van de
studie- en beroepskeuze (§ 4.5) en de overgang van school naar arbeidsmarkt of
huishouden (§ 4.6). Een korte schets van het beleid wordt gegeven in § 4.7. Het
geheel sluit af met een samenvatting waarin de bovenvermelde vragen a) tot en met
e) worden beantwoord.

4.2 Opleidingsniveau en volwasseneneducatie

4.2.1 Opleidingsniveau

Eerst sinds 1988 zijn er redelijk betrouwbare landelijke statistische gegevens
beschikbaar over het opleidingsniveau van Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen. Deze zijn afkomstig uit de enquête Sociale positie en
voorzieningengebruik allochtonen (SPVA), die werd gehouden in 1988 en
vervolgens in 1991 werd herhaald. Voor bijzonderheden over deze enquête zij
verwezen naar bijlage A. In tabel 4.1 worden gegevens gepresenteerd uit het
SPVA'91 over het opleidingsniveau van de bevolking van 15-64 jaar die niet meer
schoolgaand is, dat wil zeggen geen volledig dagonderwijs (meer) volgt. 
Hieruit komt in de eerste plaats naar voren dat de Turken en Marokkanen verreweg
het laagste opleidingsniveau hebben. Van hen heeft niet meer dan 10%
(Marokkaanse vrouwen) tot 30% (Turkse mannen) ten minste een diploma behaald
in het voortgezet onderwijs. In de tweede plaats blijkt dat de Surinamers en
Antillianen weliswaar een lager opleidingsniveau hebben dan de autochtonen, maar
dat met name het niveau van de Antillianen niet erg ver achterblijft bij dat van de
autochtone groepering. Van deze groepen heeft 59% (Surinaamse vrouwen) tot 65%
(Antilliaanse mannen) ten minste een diploma behaald in het voortgezet onderwijs.
Van de autochtonen heeft 77% (mannen) tot 79% (vrouwen) een dergelijk diploma
verworven. 
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Tabel 4.1 Hoogst bereikte opleidingsniveau van de niet-schoolgaande bevolking van 15-64 jaar,
naar etniciteit en sekse, 1991 (in procenten)

basisonderwijs hoogst behaalde diploma

geen onv. tooid lbo mavo mbo vwo wo 100%)
vol- havo/ hbo/ (n =

Turken v 26 9 47 5 9 3 3 0 (820)

m 8 5 57 8 13 4 3 2 )
(1.048

Marokkanen v 64 12 15 3 5 1 0 1 (678)
m 43 14 26 5 6 2 3 2 (930)

Surinamers v 4 9 28 15 21 13 4 6 (636)
m 3 7 28 21 17 10 6 8 (500)

Antillianen v 3 8 28 17 19 13 6 6 (396)
m 2 5 28 26 10 13 7 9 (309)

autochtonen v 1 2 19 23 13 15 10 18 (662)
m 0 3 20 20 9 17 9 22 (638)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Binnen elke herkomstgroepering hebben de vrouwen een lager opleidingsniveau
dan de mannen. Naast deze overeenkomst tussen de groeperingen, kunnen er echter
ook heel duidelijke verschillen worden vastgesteld. Onder de Marokkanen zijn er
velen die geen enkel onderwijs hebben gevolgd, ook geen basisonderwijs; dat
verschijnsel doet zich evenwel onder de vrouwen in aanzienlijk sterkere mate voor
(64%) dan onder de mannen (43%). In deze cijfers weerspiegelt zich de situatie in
Marokko, waar in 1990 62% van de vrouwen van 15 jaar en ouder analfabeet was
en van de mannen van deze leeftijd 39% (Unesco 1993).
Onder de Turken is het aandeel dat geen enkel onderwijs heeft genoten aanzienlijk
lager dan onder de Marokkanen, maar onder de Turkse vrouwen is dit toch nog
26%, terwijl het bij de mannen nog 8% is. Ook hier kan een weerspiegeling van de
situatie in het herkomstland worden geconstateerd. In Turkije was in 1990 29% van
de vrouwen van 15 jaar en ouder analfabeet en van de mannen van deze leeftijd
10% (Unesco 1993).

Onder de Surinamers, Antillianen en autochtonen zijn verschillen in opleidings-
niveau tussen de seksen klein. Bij de autochtonen is een verschil vooral duidelijk
waarneembaar op het hbo/wo-niveau: van de vrouwen heeft 18% een opleiding op
dit niveau, van de mannen 22%. Bij de Antillianen is een verschil het duidelijkst
waarneembaar op het hoogste niveau (hbo/wo: 6% en 9%) en op het allerlaagste
niveau (geen en onvoltooid bao: 11% en 7%). Voor een vrijwel even groot deel van
de Antilliaanse vrouwen als van de Antilliaanse mannen is het hoogst behaalde
diploma dat van het voortgezet onderwijs lagere trap (lbo en mavo: elke sekse 36%)
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of hogere trap (mbo en havo/vwo: vrouwen 19%, mannen 20%). Vergelijkbare
verhoudingen doen zich voor bij de Surinamers.

Figuur 4.1  Personen met ten minste voltooid basisonderwijs, 1991 (in procenten)a
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Gebaseerd op cijfers in tabel 4.1 in bijlage B.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Figuur 4.2  Personen die in het voortgezet onderwijs een diploma hebben behaald, 1991 (in procenten)a
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Gebaseerd op cijfers in tabel 4.2 in bijlage B.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

De figuren 4.1 en 4.2 laten zien dat jongere generaties een hoger opleidingsniveau
behalen dan oudere generaties en dat dit geldt voor elke herkomstgroepering en
voor beide seksen. Voor de diverse leeftijdscategorieën zijn in figuur 4.1 de
percentages gepresenteerd die ten minste het basisonderwijs voltooid hebben.
Hieruit blijkt dat personen die het basisonderwijs niet hebben voltooid (incl. zij die
geen enkel onderwijs hebben genoten) zijn geconcentreerd in de oudere
leeftijdscategorieën. Zo heeft van de 50-64-jarige Marokkaanse vrouwen niet meer
dan 3% een voltooide opleiding in het basisonderwijs en van de Marokkaanse
mannen slechts 12%. In elke jongere generatie liggen deze percentages hoger en
voor de 15-24-jarige Marokkanen gelden aandelen van 69% voor de vrouwen en
86% voor de mannen. 
Bij de in figuur 4.1 gehanteerde maatstaf van `ten minste voltooid basisonderwijs'
hebben onder de jongeren van 15-24 jaar alleen de Marokkanen nog een duidelijke
achterstand: van deze jonge vrouwen heeft 31% geen of een onvolledige
basisopleiding, van de jonge mannen is dit 12%. De achterstand van de 15-24-jarige
Turken is bij deze maatstaf zeer klein en is alleen nog in geringe mate terug te
vinden bij de vrouwen (8% van hen heeft geen voltooid basisonderwijs).

In figuur 4.2 zijn voor de diverse leeftijdscategorieën de percentages gepresenteerd
die ten minste in het voortgezet onderwijs een diploma hebben behaald. Evenals bij
de vorige tabel blijkt ook hier dat personen die deze fase in het onderwijs niet
hebben bereikt, in de oudere generaties zijn geconcentreerd. Turken en Marokkanen
van 50-64 jaar met een diploma in het voortgezet onderwijs behoren tot de
uitzonderingen in hun leeftijdsgroep. Bij elke jongere leeftijdscategorie heeft een
groter aandeel een diploma behaald en van de 20-24-jarigen heeft minimaal 25%
(Marokkaanse vrouwen) tot maximaal 54% (Turkse mannen) een diploma in het
voortgezet onderwijs behaald. Van de 20-24-jarige autochtone vrouwen en mannen
is dit evenwel aanzienlijk hoger: circa 90%. Onder de jongeren van 20-24 jaar
hebben ook de Surinamers en Antillianen nog minder vaak een diploma gehaald dan
de autochtonen, hoewel het verschil voor met name de Antillianen klein is. 
Bij de hier gehanteerde maatstaf van `diploma behaald in het voortgezet onderwijs'
zijn de verschillen tussen de seksen duidelijk het grootst bij de Turken en
Marokkanen en dat geldt ook nog voor de jongste leeftijdscategorieën. Bij de
overige herkomstgroeperingen zijn de sekseverschillen klein en bij de jongere
leeftijdscategorieën onder de autochtonen (t/m 39 jaar) doet zich zelfs een omkering
van de regel voor: meer vrouwen dan mannen hebben een diploma gehaald.
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Tabel 4.2 Hoogste behaalde (of alsnog te behalen) opleidingsniveau van de 20-29-jarigen, naar
etniciteit en sekse, 1991 (in procenten)

basisonderwijs hoogste behaalde (of alsnog
te behalen)  diplomaa

geen/ vol- mav mbo/ hbo/
onv. tooid o havo/ wo (n = 100%)

lbo/

vwo

Turken v 13 56 20 10 2 (337)
m 3 47 31 15 4 (451)

Marokkanen v 55 23 16 5 2 (256)
m 26 29 23 12 9 (312)

Surinamers v 4 25 37 22 12 (246)
m 3 20 35 24 18 (203)

Antillianen v 4 18 36 27 15 (179)
m 4 15 31 30 20 (132)

autochtonen v 0 10 29 30 31 (223)
m 1 11 25 33 31 (190)

Voor de nog schoolgaanden of studerenden is aangenomen dat zij het desbetreffendea

diploma zullen halen. Dit leidt uiteraard tot een overschatting van het bereikte
opleidingsniveau, die overigens gering is.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

In tabel 4.2 is de aandacht specifiek gericht op het bereikte opleidingsniveau van de
jongste generatie die de schoolgaande leeftijd juist te boven is, namelijk de
20-29-jarigen.
Hoewel uit het voorgaande bleek dat ook onder de laagst opgeleide herkomst-
groeperingen het opleidingsniveau van generatie tot generatie toeneemt, laat tabel
4.2 zien dat zich toch ook onder de huidige twintigers nog grote verschillen
voordoen naar herkomst en vooral bij de Marokkanen ook naar sekse. De
verschillen zijn het duidelijkst op het laagste en het hoogste niveau. Een groot deel
van de Marokkaanse twintigers heeft geen of slechts een beperkt aantal jaren
basisonderwijs gevolgd; dit geldt voor een kwart van de mannen (26%) en ruim de
helft van de vrouwen (55%). Het verschil tussen de seksen is bij de Marokkaanse
twintigers groot. 
De situatie bij de Turkse twintigers is duidelijk beter; geen of slechts een beperkt
aantal jaren basisonderwijs heeft 13% van de vrouwen en 3% van de mannen en
ook zijn de verschillen tussen de seksen minder groot.
Het gemiddeld gesproken nog geldende lage opleidingsniveau voor de twintigers
van Turkse en Marokkaanse herkomst neemt overigens niet weg dat ook
substantiële aantallen van hen een diploma hebben verworven op het niveau van de
tweede trap van het voortgezet onderwijs (mbo/havo/vwo) of hoger. De aandelen
met een dergelijk diploma lopen uiteen van 7% en 12% van de Marokkaanse en
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Turkse vrouwelijke twintigers tot 19% en 21% van de Turkse en Marokkaanse
mannelijke twintigers.

Onder de Surinaamse en Antilliaanse twintigers bevinden zich substantiële groepen
met een opleiding op hbo- of wo-niveau. Deze lopen uiteen van 12% van de
Surinaamse vrouwelijke twintigers tot 20% van de Antilliaanse mannelijke
twintigers. Voor dit hoge opleidingsniveau en deze jeugdige leeftijdsgroep zijn de
verschillen tussen de seksen, hoewel niet erg groot, wel duidelijk aanwezig. Ten
slotte kan nog worden geconstateerd dat de twintigers van autochtone herkomst het
het verst hebben gebracht. Tevens kan voor hen niet meer worden gesproken van
een verschil in opleidingsniveau tussen de seksen.

Aan het einde van deze paragraaf kan reeds een antwoord worden geformuleerd op
de eerste in de inleiding (§ 4.1) gestelde vraag naar verschillen tussen de seksen wat
betreft het behaalde opleidingsniveau binnen de verschillende
herkomstgroeperingen. Overigens zal deze beantwoording altijd wel enigszins
betwistbaar blijven, omdat de onderwijsniveaus van de verschillende
herkomstgroeperingen sterk uiteenlopen, waardoor (sekse)verschillen in
verdelingen die tot op zekere hoogte onvergelijkbaar zijn, toch worden vergeleken.
Niettemin luidt de conclusie als volgt.
De sekseverschillen naar het bereikte opleidingsniveau zijn het grootst onder de
Marokkanen, gevolgd door die bij de Turken; dit geldt ook nog voor de jongste
generaties die de schoolgaande leeftijd juist te boven zijn (de twintigers). Onder de
Surinamers en Antillianen is niet alleen het bereikte opleidingsniveau aanzienlijk
hoger dan onder de Turken en Marokkanen, maar ook zijn de sekseverschillen
kleiner. Onder de autochtonen, ten slotte, is het bereikte opleidingsniveau het hoogst
en doen zich alleen bij de oudere generaties nog opleidingsverschillen voor tussen
de seksen; bij de jongste generatie die de schoolgaande leeftijd juist te boven is
(twintigers) is het sekseverschil verdwenen.

4.2.2 Volwasseneneducatie

Vooral voor groeperingen met een laag opleidingsniveau of een gebrek aan kennis
van de Nederlandse taal en samenleving kan deelname aan enigerlei vorm van
volwasseneneducatie van groot belang zijn. Dit kan dienen om de Nederlandse taal
te leren, om basisvaardigheden te verwerven of om de kansen op de Nederlandse
arbeidsmarkt te verbeteren. 
Om zicht te krijgen op de omvang van de deelname van Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen aan volwasseneneducatie zijn twee benaderingen
mogelijk. Bij de eerste benadering worden bij de instellingen voor
volwasseneneducatie tellingen verricht naar aantallen deelnemers en hun
kenmerken, en deze gegevens worden, indien mogelijk, vergeleken met de omvang
van de overeenkomstige categorieën in de totale bevolking. Op deze wijze kan
worden vastgesteld welke groepen deelnemers zijn onder- of oververtegenwoordigd
in vergelijking met hun aandeel in de totale bevolking. Bij de tweede benadering
wordt een survey gehouden onder (een steekproef uit) de bevolking, waarbij aan de
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respondenten wordt gevraagd of zij deelnemen aan een vorm van
volwasseneneducatie.
In het navolgende worden eerst resultaten op basis van de eerste benadering
gepresenteerd; deze steunen sterk op de rapportage van Tesser (1993). Daarna
volgen resultaten op basis van de tweede benadering, waarvoor het SPVA'91 als
databron fungeert. Speciale aandacht gaat uiteraard uit naar de verschillen in
deelname tussen de seksen.

Het volwassenenonderwijs kent drie hoofdvormen: basiseducatie, voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en beroepsgerichte volwasseneneducatie
(bve).  47

De basiseducatie is bedoeld voor volwassenen die ten hoogste twee jaar voortgezet
onderwijs hebben gevolgd en is geregeld in de Kaderwet volwasseneneducatie van
1987. De vaardigheden waarin deelnemers zich kunnen bekwamen liggen op het
terrein van de Nederlandse taal, de Engelse taal, rekenen en sociale vaardigheden.
Voor allochtonen is van belang dat de instellingen ook cursussen verzorgen in het
Nederlands als tweede taal en cursussen die een oriëntatie op de Nederlandse
samenleving bieden. Ook kan de basiseducatie een schakel zijn naar de bve of het
vavo. 
Een groot deel van de deelnemers aan de basiseducatie heeft een niet-Nederlandse
achtergrond: in 1992 ging het in totaal om 134.000 deelnemers, van wie 50%
niet-Nederlander was. Van laatstgenoemde deelnemers was 56% vrouw (TK
1993/1994). In 1991 was van alle niet-Nederlandse deelnemers naar schatting de
helft van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst; in dat jaar
was onder alle niet-Nederlandse deelnemers het percentage vrouwen veel lager
(55%) dan onder de autochtone deelnemers (76%) (Tesser 1993: 154-155). In de
basiseducatie zijn de vier allochtone groepen dus duidelijk oververtegenwoordigd
(ca. 25%) ten opzichte van hun aandeel in de bevolking (te zamen 5%, terwijl onder
alle niet-Nederlanders de vrouwen voor ten minste de helft (55%)
vertegenwoordigd zijn.

De doelgroep van het vavo bestaat uit personen met een hogere vooropleiding dan
voor de basiseducatie is vereist. Het vavo verzorgt cursussen op mavo-, havo-, en
vwo-niveau. Voor allochtonen is het vavo vooral van belang vanwege het aanbod
van cursussen Nederlands als tweede taal. Het aantal allochtone deelnemers aan het
vavo is niet groot, maar neemt wel toe. In 1990 waren er ongeveer 1.000
niet-Nederlandse cursisten, in 1992 1.300 (TK 1993/1994).

De bve is vooral gericht op het bieden van aanvullende scholing voor werklozen.
De uitvoering van de hiervoor beschikbare maatregelen is sinds 1991 in handen van
de Regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening (RBA). De meeste
arbeidsvoorzieningsinstrumenten voor de scholing van werkzoekenden zijn niet
specifiek op minderheden gericht. Alleen de Centra voor beroepsoriëntatie en
beroepsuitoefening (CBB) zijn speciaal voor de minderheden in het leven geroepen.
Uit het overzicht dat Tesser (1993) biedt van de deelname aan diverse
scholingsmaatregelen blijkt dat de minderheden dan ook het best zijn
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vertegenwoordigd in de CBB's en in de Bedrijfstakgewijze scholing werklozen
(BBS): in 1989-1991 behoorde respectievelijk 41% (CBB) en 32% (BBS) van de
deelnemers tot de minderheden. Zij zijn hier duidelijk oververtegenwoordigd ten
opzichte van hun aandeel in de totale werkloosheid, dat in 1990 13% à 17% bedroeg
(Tesser 1993: 103). Ook in de Vrouwenvakscholen (VVS) zijn de minderheden met
24% nog redelijk vertegenwoordigd. Duidelijk ondervertegenwoordigd ten opzichte
van hun aandeel in de werkloosheid zijn de minderheden in de Centra voor
vakopleiding (CV) en in de Bijdrageregeling vakopleiding leerlingwezen (BVL): in
1989-1991 behoort respectievelijk 10% (CV) en 5% (BVL) tot de minderheden
(Tesser 1993: 102-105; SZW 1992).

Op grond van deze eerste benadering, dat wil zeggen tellingen bij instellingen,
kunnen nog geen erg duidelijke conclusies worden getrokken over de omvang van
de deelname aan volwasseneneducatie van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen in vergelijking met hun mannelijke herkomstgenoten en in
vergelijking met autochtone vrouwen en mannen. Gezien de aandelen vrouwen
onder de deelnemende niet-Nederlanders of minderheden is het niet erg
waarschijnlijk dat vrouwen uit deze vier herkomstgroeperingen afwezig zijn, maar
veel verder dan deze conclusie brengt deze benaderingswijze ons niet. 

De tweede benaderingswijze, door middel van een daartoe strekkende vraag in het
SPVA, levert meer informatie op. Aangenomen kan worden dat de cursussen en
opleidingen uit de eerste benaderingswijze voor een deel dezelfde zijn als die welke
de respondenten uit het SPVA hebben gemeld; voor zover er verschillen zijn, wordt
er in het SPVA over meer soorten opleidingen en cursussen informatie verkregen
dan via de hier vermelde tellingen bij instellingen voor volwasseneneducatie. Het
SPVA geeft zo een breder overzicht van deelname aan opleidingen en cursussen
door de bevolking die geen volledig dagonderwijs meer volgt, dan bovenvermelde
tellingen bij instellingen voor volwasseneneducatie.

Tabel 4.3 geeft de resultaten uit het SPVA. Er komt uit naar voren dat de deelname
aan educatieve activiteiten het laagst is bij de herkomstgroeperingen die toch al het
laagste opleidingsniveau hebben en de minste taalvaardigheid in het Nederlands:
van de Turken en Marokkanen van 15 jaar of ouder volgt rond de 10% enigerlei
cursus of opleiding. Het meest actief is niet de hoogst opgeleide groep, de
autochtonen, maar de groep waarvan het opleidingsniveau maar weinig lager is dan
dat van de autochtonen, namelijk de Antillianen. Van de Antilliaanse vrouwen volgt
20% een opleiding of cursus, van haar mannelijke herkomstgenoten 25%. Het
deelnameniveau van de autochtonen en Surinamers bevindt zich tussen dat van de
Turken en Marokkanen enerzijds en van de Antillianen anderzijds.
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Tabel 4.3 Deelname aan volwasseneneducatie van de niet-schoolgaande bevolking van 15 jaar
en ouder, naar etniciteit en sekse, 1991 (in procenten)

deeltijd- bedrijfs- cursus geen (n = 100%)
opleiding opleiding deelname

Turken v 1 1 8 91 (830)
m 1 2 7 90 (1.061)

Marokkanen v 0 1 8 91 (699)
m 2 2 11 86 (977)

Surinamers v 2 4 10 83 (681)
m 2 5 9 84 (548)

Antillianen v 4 3 14 80 (421)
m 7 6 12 75 (329)

autochtonen v 3 2 9 86 (834)
m 3 4 11 82 (764)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Verschillen tussen de seksen in deelname aan educatieve activiteiten kunnen bij de
Turken en Surinamers niet worden gevonden. Bij de Marokkanen, Antillianen en
autochtonen hebben de vrouwen steeds een lager deelnameniveau dan de mannen.
Voor een deel wordt dit teweeggebracht door het feit dat minder vrouwen dan
mannen een baan hebben, waardoor zij minder kans hebben een bedrijfsopleiding te
(kunnen) volgen. Een andere oorzaak kan het feit zijn dat werkzoekenden onder de
vrouwelijke bevolking van 15 jaar en ouder geringer in aantal zijn dan onder de
overeenkomstige mannelijke bevolking, waardoor vrouwen minder kans hebben
ingeschakeld te worden in een scholingsmaatregel in het kader van de
arbeidsvoorziening. Hier staat echter tegenover dat herintreding een kenmerkend
fenomeen is voor de vrouwelijke bevolking en dat processen van herintreding op de
arbeidsmarkt ook kunnen leiden tot het volgen van opleidingen en cursussen. Zo
vinden de vrouwenvakscholen juist hun doelgroep onder herintredende vrouwen. 
De conclusie kan dan ook zijn dat voorlopig niet duidelijk is in hoeverre de
geconstateerde verschillen in deelname tussen de seksen verklaard kunnen worden
uit hun verschillende posities op de arbeidsmarkt. En evenmin is duidelijk waarom
zich dan bij Turken en Surinamers geen verschillen voordoen, omdat immers ook
bij deze herkomstgroeperingen de posities van vrouwen en mannen op de
arbeidsmarkt verschillen. 
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Tabel 4.4 Deelname aan volwasseneneducatie van de niet-schoolgaande bevolking van 15 jaar
en ouder, naar etniciteit, sekse en leeftijd, 1991 (in procenten)

15-29 jaar 30 jaar en ouder (n = 100%)

Turken v 13 6 (829)
m 17 5 (1.058)

Marokkanen v 13 5 (696)
m 26 8 (976)

Surinamers v 21 15 (678)
m 22 13 (547)

Antillianen v 18 22 (421)
m 28 24 (329)

autochtonen v 24 11 (832)
m 33 14 (762)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 4.4 laat zien dat deelname aan volwasseneneducatie het vaakst voorkomt in
de leeftijdsfase tot 30 jaar, met als belangrijkste uitzondering de Antillianen. De
Antillianen bleken al het vaakst van alle herkomstgroeperingen deel te nemen aan
volwasseneneducatie, nu blijkt dat zij deze deelname ook gelijkmatiger spreiden
over de leeftijdsgroepen beneden en boven 30 jaar. Onder de Antilliaanse vrouwen
volgen de 30-plussers zelfs vaker een opleiding of cursus dan de vrouwen beneden
de 30 jaar. Deze hoge activiteitsgraad wordt mogelijk voor een deel teweeggebracht
door selectieve migratie. In Nederland is namelijk een ruimer aanbod aanwezig van
allerhande opleidingen dan op de Antillen. Een deel van de Antillianen komt
wellicht - tijdelijk - naar Nederland om een specifieke opleiding te volgen.

De belangrijkste conclusie die aan het einde van deze paragraaf herhaling verdient,
is dat de deelname aan volwasseneneducatie ver achter blijft bij juist die
herkomstgroeperingen die toch al het laagste opleidingsniveau hebben, namelijk de
Turken en Marokkanen. Dit geldt voorts niet alleen voor de ouderen onder hen,
maar ook voor de jongeren van 15-29 jaar. En tot slot, het geldt voor beide
herkomstgroeperingen en voor zowel de ouderen als de jongeren onder hen, voor de
vrouwen nog sterker dan voor de mannen.

4.3 De situatie in het onderwijs

4.3.1 Inleiding

In paragraaf 4.2 werd de rangordening van de opleidingsniveaus van de niet meer
schoolgaande bevolking geschetst, waarbij de Marokkanen en Turken het laagste
opleidingsniveau bleken te hebben, de autochtonen het hoogste niveau en de
Surinamers en Antillianen een positie daar tussenin, maar wel dichter bij de
autochtonen dan bij de Marokkanen en Turken. Binnen elk van de vijf
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herkomstgroeperingen bleken de vrouwen een lager opleidingsniveau te hebben dan
de mannen, hoewel met name bij de Surinamers dit verschil verwaarloosbaar is. In
de onderhavige paragraaf komt de bevolking aan bod die nog volledig dagonderwijs
volgt. 

Algemeen bekend is dat allochtone leerlingen gemiddeld een hoger eindniveau
bereiken dan de generatie van hun ouders (zie § 4.2.1) en ook dat ze op een lager
(Surinamers en Antillianen) tot veel lager (Turken en Marokkanen) eindniveau het
onderwijs verlaten dan autochtone leerlingen. De oorzaken hiervan worden in de
regel gezocht in factoren als de taalvaardigheid in het Nederlands, het - lage -
opleidingsniveau van de ouders, cultuurgebonden verschillen in
opvoedingspraktijken, zij-instroom in het onderwijs, en binnenschoolse factoren
zoals de invloed van leerkrachten en curriculum. 
In deze paragraaf wordt een schets gegeven van de verschillen in onderwijspositie
en schoolloopbanen van de vijf herkomstgroeperingen, met speciale aandacht voor
de positie van meisjes. Voor deze schets vormen de in paragraaf 4.1 gepresenteerde
vragen nummers b) tot en met d) de leidraad. 

Over de Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn er de meeste gegevens, doordat in
de Leerlingenstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook de
nationaliteit van de leerlingen is opgenomen. Leerlingen van Surinaamse en
Antilliaanse herkomst kunnen niet of onvoldoende op deze wijze getraceerd
worden, waardoor over hen minder bekend is. Voor bijzonderheden over de
Leerlingenstatistieken zij verwezen naar bijlage A. In de onderhavige paragraaf
wordt behalve van de Leerlingenstatistieken, ook gebruik gemaakt van andere
onderzoeken.

4.3.2 Basisonderwijs

In de jaren zeventig en tachtig kwamen veel allochtone leerlingen als zij-instromers
het onderwijs in. Dat wil zeggen dat zij op het moment van migratie naar Nederland
tussen 5 en 15 jaar oud waren en dus hier (nog) naar school moesten. Vooral voor
Turkse en Marokkaanse kinderen gold dat ze veelal in eerste instantie in
internationale schakel- of opvangklassen participeerden om daarna (eventueel) in te
stromen in het reguliere onderwijs. In de jaren negentig zijn de aandelen
zij-instromers verminderd en de aandelen onderinstromers (leerlingen die vanaf de
leeftijd van 5 jaar deelnemen aan het Nederlandse onderwijs), toegenomen. Dat
maakt de positie van allochtone leerlingen gemiddeld gesproken iets minder
problematisch (zie b.v. Van Langen en Jungbluth 1990; Mulder 1993: 67-73), maar
ook rond 1990 is de achterstand van vooral Turkse en Marokkaanse leerlingen nog
groot. In het basisonderwijs kunnen de vorderingen van de leerlingen onder andere
worden gemeten aan de hand van scores op taal- en rekentoetsen. Alvorens op dit
punt verder wordt ingegaan, zij er eerst de aandacht op gevestigd dat de percentages
meisjes onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen in het basisonderwijs en
speciaal onderwijs aangeven dat er van een ondervertegenwoordiging van meisjes
in deze schooltypen geen sprake is (tabel 4.5).
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Tabel 4.5 Leerlingen naar onderwijssoort en nationaliteit, schooljaren 1985/'86 en 1991/'92

1985/'86 1991/'92

abs. % vr. abs. % vr.

basisonderwijs
Turken 29.157 49 37.147 48
Marokkanen 26.213 50 36.656 50
alle leerlingen 1.468.720 49 1.407.760 49

speciaal onderwijsa

Turken 1.562 33 2.609 34
Marokkanen 1.642 33 3.692 36
alle leerlingen 99.545 31 109.558 32

Inclusief voortgezet speciaal onderwijs.a

Bron: CBS (1987); CBS/ISEO (1994)

Uit tabel 4.6 blijkt dat zowel onder de meisjes als onder de jongens in alle drie de
gepresenteerde jaargroepen de Nederlandse leerlingen de beste taal- en reken-
prestaties leveren. De Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens behalen steeds de
laagste scores op de taaltoets en, op een uitzondering na (jongens in groep 6), ook
op de rekentoets; daarbij is hun achterstand in taal steeds groter (minstens 9,5
punten) dan in rekenen (minstens 5 punten). De Surinaamse en Antilliaanse meisjes
en jongens nemen een middenpositie in, zowel wat betreft hun taal- als wat betreft
hun rekenprestaties.

Tabel 4.6 Toetsprestaties  voor taal en rekenen in groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs, naara

etniciteit en sekse, 1990

groep 4 groep 6 groep 8

v m v-m v m v-m v m v-m

taal                                             
Turken 37,6 38,8 -1,2 39,5 38,5 1,0 38,0 37,6 0,4
Marokkane
n 39,8 39,6 0,2 41,0 40,2 0,8 38,0 39,0 -1,0
Surinamers 47,9 46,8 1,1 47,1 46,4 0,7 43,7 45,9 -2,2
Antillianen 45,7 46,4 -0,7 50,0 44,3 5,7 44,5 47,0 -2,5
Nederlande
rs 51,4 50,1 1,3 51,7 49,8 0,9 51,3 50,5 0,8

verschil met
Nederlanders:

Turken -13,8 -11,3 -12,2 -11,3 -13,3 -12,9
Marokkane
n -11,6 -10,5 -10,7 -9,6 -13,3 -11,5
Surinamers -3,5 -3,3 -4,6 -3,4 -7,6 -4,6
Antillianen -5,7 -3,7 -1,7 -5,5 -6,8 -3,5

rekenen                                          
Turken 41,5 44,9 -3,4 41,0 46,4 -5,4 40,2 43,8 -3,6
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Marokkane
n 41,6 44,7 -3,1 41,0 44,3 -3,3 39,7 43,9 -4,2
Surinamers 46,0 45,5 0,5 44,5 47,2 -2,7 42,2 45,3 -3,1
Antillianen 45,8 47,6 -1,8 48,7 43,7 5,0 43,2 47,8 -4,6
Nederlande
rs 49,9 51,0 -0,1 49,5 51,4 -1,9 49,5 51,9 -2,4

verschil met
Nederlanders:

Turken -8,4 -6,1 -8,5 -5,0 -9,3 -8,1
Marokkane
n -8,3 -6,3 -8,5 -7,1 -9,8 -8,0
Surinamers -3,9 -5,5 -5,0 -4,2 -7,3 -6,6
Antillianen -4,1 -3,4 -0,8 -7,7 -6,3 -4,1

 De toetsprestaties zijn weergegeven in T-scores. Dit zijn standaardnormaalscores met eena

gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10.

Bron: Mulder (1993: 84)

Sekseverschillen in onderwijsprestaties in het Nederlandse onderwijs vertonen in de
regel de tendens dat meisjes beter zijn in taal en jongens beter in rekenen en/of
wiskunde. Ook de gegevens in tabel 4.6 laten voor de Nederlandse leerlingen deze
richting van verschillen tussen meisjes en jongens zien, maar de omvang van de
verschillen is niet of nauwelijks relevant. 
Bij de vier allochtone herkomstgroeperingen scoren de meisjes niet systematisch
beter op de taaltoets dan de jongens, noch is overigens het omgekeerde het geval.
Wat betreft de taalprestaties in het basisonderwijs kan daarom voorlopig
geconcludeerd worden dat er geen duidelijk verschil is tussen meisjes en jongens,
noch qua richting van een eventueel verschil, noch qua omvang.

Voor de rekentoets ligt dit anders. Op twee uitzonderingen na leveren de allochtone
meisjes steeds slechtere rekenprestaties dan de overeenkomstige categorie
allochtone jongens; de twee uitzonderingen doen zich voor bij Surinamers (in groep
4) en de Antillianen (in groep 6); overigens zijn de absolute aantallen bij de
Antilliaanse leerlingen zo klein dat de scores met enige voorzichtigheid
geïnterpreteerd moeten worden. De sekseverschillen bij de allochtone groeperingen
zijn groter dan bij de Nederlandse leerlingen en zijn ook in de meeste gevallen van
een dergelijke omvang dat van enige relevantie gesproken kan worden (minstens 3
punten). Vooral bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen presteren de meisjes
systematisch slechter dan hun mannelijke herkomstgenoten en hun achterstand op
de Nederlandse meisjes is in alle drie de jaargroepen groter dan de achterstand van
de Turkse en Marokkaanse jongens op de Nederlandse jongens; in groep 8 beloopt
de achterstand van de meisjes bijna 10 punten en benadert daarmee de omvang van
de achterstand die de Turkse en Marokkaanse leerlingen (jongens zowel als meisjes)
hebben in hun taalprestaties. Onder de Turken en Marokkanen zijn aldus de
rekenprestaties van de meisjes duidelijk nog zorgwekkender zijn dan die van hun
mannelijke herkomstgenoten. Bovendien heeft dit verschil de neiging om van groep
4 naar groep 8 toe te nemen (Mulder 1993: 85). 
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Aan het einde van het schooljaar in groep 8 wordt vervolgens de beslissing
genomen naar welk schooltype in het voortgezet onderwijs de leerlingen zullen
doorstromen. Lage taal- en rekenprestaties leiden in de regel tot doorstroming naar
lagere schooltypen in het voortgezet onderwijs en voorspellen, meer in het
algemeen, een minder succesrijke verdere schoolloopbaan. Gezien hun taal- en
rekenprestaties in groep 8 hebben allochtone leerlingen geringere perspectieven
voor hun verdere schoolloopbaan dan autochtone leerlingen. Daarbij zijn onder de
allochtone leerlingen de perspectieven van Surinamers en Antillianen beter dan die
van de Turken en Marokkanen; gezien de rekenprestaties van de Turkse en
Marokkaanse meisjes zou verondersteld kunnen worden dat hun perspectieven het
minst rooskleurig zijn.

4.3.3 De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt in de regel
gemaakt op of kort na de leeftijd van 12 jaar. Van Turkse en Marokkaanse
leerlingen is bekend dat zij zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet
onderwijs vaak wat ouder zijn dan hun autochtone klasgenoten, hetgeen
waarschijnlijk een gevolg is van onder andere zij-instroom en vaker doubleren. Dit
verschijnsel wordt wel aangeduid met de term `leeftijdsachterstand'. Een
zogenoemd leerlingprofiel op de leeftijd van 12 jaar laat een dergelijke
leeftijdsachterstand zien bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. In figuur 4.3 is dit leerlingprofiel gepresenteerd voor Turken,
Marokkanen en Nederlanders voor een periode van zes schooljaren.

Figuur 4.3  Leerlingprofiel van 12-jarigen, schooljaren 1984/'85 en 1990/'91 (in procenten)a
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Gebaseerd op cijfers in tabel 4.3 in bijlage B.a

Bron: CBS (1992b: 15)

In het schooljaar 1990/'91 heeft van de 12-jarige Turkse en Marokkaanse leerlingen
respectievelijk 30% en circa 25% de overgang naar het voortgezet onderwijs
gemaakt, tegenover ruimschoots meer dan de helft van de Nederlandse leerlingen.
Op 12-jarige leeftijd zijn de Turkse en Marokkaanse leerlingen dus duidelijk minder
ver gevorderd in hun schoolloopbaan dan de Nederlandse leerlingen. Een
vergelijking van de situatie in 1990/'91 met 1984/'85 laat evenwel ook zien dat er
een positieve ontwikkeling is. Sinds het midden van de jaren tachtig hebben de
Turkse en vooral de Marokkaanse leerlingen hun achterstand op de Nederlandse
leerlingen verkleind. Een van de oorzaken hiervan is ongetwijfeld de toename van
de aandelen leerlingen die vanaf de leeftijd van 5 jaar aan het Nederlandse
onderwijs deelnemen, of anders gezegd: de afname van de aantallen zij-instromers
in het basisonderwijs. 

Behalve een toename van de aandelen 12-jarige Turken en Marokkanen in het
voortgezet onderwijs, heeft zich ook een toename voorgedaan in de aandelen in het
speciaal onderwijs. In de jaren zeventig, de eerste jaren dat kinderen uit de
minderheden instroomden in het Nederlandse onderwijs, vond doorverwijzing naar
het speciaal onderwijs zelden plaats. Vermoedelijk werden problemen van deze
kinderen vooral gekoppeld aan hun allochtone achtergrond en verwachtte men niet
dat doorverwijzing naar het speciaal onderwijs hiervoor een oplossing zou bieden.
In de loop van de jaren tachtig kwam hierin verandering (Tesser 1993). In het
schooljaar 1990/'91 zijn de aandelen 12-jarige Turkse leerlingen in het speciaal
onderwijs ongeveer gelijk aan die van de Nederlandse leerlingen (4% à 5% van de
meisjes, 9% van de jongens); de aandelen 12-jarige Marokkaanse leerlingen in het
speciaal onderwijs zijn dan zowel voor de meisjes als voor de jongens duidelijk
hoger (resp. 6% en 12%).
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Ten slotte valt in figuur 4.3 op dat onder de 12-jarige Nederlandse leerlingen de
meisjes duidelijk een voorsprong hebben op de jongens: van de meisjes bevindt zich
een kleiner aandeel dan van de jongens nog in het basisonderwijs (34% en 37%) en
een groter aandeel volgt al voortgezet onderwijs (62% en 54%). Bij de Turkse en
Marokkaanse leerlingen doet een dergelijk patroon zich in het midden van de jaren
tachtig niet voor, maar in het begin van de jaren negentig lijkt zich ook een
dergelijke voorsprong van de meisjes te gaan aftekenen, zij het voorshands nog
zwak en aarzelend. 
Deze indruk van een zich ontwikkelende voorsprong van de meisjes op de jongens
onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs wordt bevestigd door ander datamateriaal. Dit betreft
gegevens over de leerlingen die in het begin van het schooljaar 1989/'90 in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs zaten. Onder hen hadden de Turkse en
Marokkaanse jongens vaker vertraging opgelopen (resp. 62% en 70%) dan de
Turkse en Marokkaanse meisjes (resp. 52% en 63%). Veel minder Nederlandse
leerlingen hadden een vertraging opgelopen, maar ook onder hen waren er meer
jongens vertraagd (28%) dan meisjes (17%)  (Bosma 1994).48

Advies 
Aan het eind van het basisonderwijs moet de keuze bepaald worden voor het
schooltype dat de leerling in het voortgezet onderwijs zal gaan bezoeken. Bij deze
keuze speelt het advies van het hoofd van de basisschool een belangrijke rol. Het
advies van het schoolhoofd wordt in sterke mate bepaald door de (toets)prestaties
van de leerlingen in de laatste klas van het basisonderwijs en beïnvloedt op zijn
beurt weer de uiteindelijke schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. De verdeling
van de leerlingen naar schooltype in het advies vertoont dan ook grote
overeenkomst met de verdeling naar schooltype waarin de leerlingen in het
voortgezet onderwijs uiteindelijk zijn terechtgekomen. 

Er zijn duidelijke verschillen in de schooltypen die worden geadviseerd aan de
diverse groepen allochtone en autochtone leerlingen. Turkse en Marokkaanse
leerlingen krijgen het vaakst een advies met ibo of lbo (in 1989: 55% tot 60% van
deze leerlingen), autochtone leerlingen krijgen een dergelijk advies het minst vaak
(in 1989: ca. 30% van de autochtone leerlingen) en de Surinaamse en Antilliaanse
leerlingen nemen een middenpositie in (in 1989 kreeg ca. 45% een advies met ibo
of lbo). Tesser (1993: 139-140) maakt melding van een duidelijke daling in de jaren
tachtig van de aandelen Turkse en Marokkaanse leerlingen die een advies met ibo of
lbo kregen: in 1982 kreeg nog 70% tot 75% van hen een dergelijk advies. Deze
ontwikkeling in de advisering vertoont een duidelijke parallel met de ontwikkeling
in daadwerkelijk gekozen schooltypen in het voortgezet onderwijs, die in de
paragraaf 4.3.4 aan de orde zal komen.

De rangordening van de aandelen leerlingen die een advies krijgen met ibo of lbo
vormt, niet geheel verrassend, het spiegelbeeld van de rangordening in adviezen met
havo of vwo. De schooltypen havo en vwo zijn van belang omdat het met goed
gevolg doorlopen ervan direct toegang verschaft tot het hoger onderwijs. Turkse en
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Marokkaanse leerlingen krijgen aan het eind van het basisonderwijs het minst vaak
een advies met havo of vwo (in 1989: 17% van deze leerlingen), autochtone
leerlingen het vaakst (in 1989: 43% van deze leerlingen) en de Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen komen weer uit op een middenpositie (in 1989 kreeg rond de
25% een advies met havo of vwo) (Mulder en Tesser 1992: 52).

Over verschillen tussen meisjes en jongens in het advies van het hoofd van de
basisschool wordt gerapporteerd in Driessen en Van der Werf (1992: 30). Van de
totale populatie in Nederland in groep 8 van de basisschool kregen jongens vaker
een advies met ibo of lbo (41%) dan meisjes (32%) en meisjes vaker een advies met
mavo (48%) dan jongens (38%); verschil in de aandelen jongens en meisjes die een
advies met havo of vwo krijgen is er niet (ca. 35%). 
De auteurs werkten ook met het begrip `gemiddeld advies' dat werd
geoperationaliseerd door de adviezen voor de onderscheiden schooltypen en
schooltypencombinaties te rangordenen, met als uitersten ibo (score 1) en vwo
(score 9). Op grond van deze rangordening bleek dat meisjes gemiddeld iets hogere
adviezen kregen dan jongens. De onderzoekers vergeleken vervolgens de
sekseverschillen in gemiddeld advies binnen drie categorieën leerlingen: 
- categorie allochtone leerlingen met ouders met een laag beroeps- of

opleidingsniveau;
- de categorie autochtone leerlingen met ouders met een laag beroeps- of

opleidingsniveau;
- de categorie leerlingen (allochtone en autochtone) met ouders met een

middelbaar of hoger beroeps- of opleidingsniveau.
Op grond van deze vergelijking concluderen Driessen en Van der Werf voor deze
drie sociaal-etnische categorieën dat, "hoewel meisjes in het algemeen iets hogere
adviezen krijgen dan jongens, de verschillen naar geslacht niet relevant zijn" (p. 30).

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de relatie tussen toetsprestaties in het
basisonderwijs en het door het schoolhoofd geadviseerde schooltype in het
voortgezet onderwijs, bij allochtone leerlingen van een iets ander karakter is dan bij
autochtone leerlingen. Bij allochtone leerlingen vindt een zekere mate van
overadvisering plaats: bij gelijke prestaties krijgen zij een hoger advies dan
autochtone leerlingen. Deels wordt dit veroorzaakt door het algemene verschijnsel
dat op basisscholen met lagere gemiddelde prestaties (waar ook allochtone
leerlingen sterk zijn geconcentreerd), leerlingen in de regel hogere adviezen krijgen
dan op scholen waar de gemiddelde prestaties hoger zijn; het betreft hier dus een
tussenschools effect. Voor een ander deel wordt de overadvisering teweeggebracht
door een binnenschools effect: het schoolhoofd geeft bij gelijke prestaties van zijn
allochtone en autochtone leerlingen, de allochtone leerlingen een iets hoger advies.
Dit wordt veelal geïnterpreteerd als een vorm van positieve discriminatie, vermengd
met de wens deze leerlingen het voordeel van de twijfel te gunnen. Of deze
overadvisering negatieve dan wel positieve gevolgen heeft voor de verdere
schoolloopbaan van allochtone leerlingen, is niet bekend (zie over overadvisering:
Tesser 1993: 140-141).
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Schooluitval
De Wit en Dekkers (1994) presenteren enkele gegevens over de schooluitval direct
na het basisonderwijs voor het cohort leerlingen dat in 1988 in groep 8 van het
basisonderwijs zat (basisschoolcohort 1988-8). Zij geven alleen maximumcijfers,
dat wil zeggen, cijfers over de aantallen leerlingen die niet op de aangemelde
scholen voor voortgezet onderwijs bleken te zitten, niet telefonisch of schriftelijk
benaderd konden worden èn die door de basisschool als vermoedelijke
schoolverlater werden opgegeven. De redenen die de basisscholen hiervoor opgaven
betroffen mogelijke (r)emigratie, langdurige ziekte, hulp in het huishouden en
dergelijke. De werkelijke schooluitval ligt daardoor waarschijnlijk lager dan de
gepresenteerde cijfers aangeven.

Uit dit basisschoolcohort 1988-8 blijkt (maximaal) 1,1% direct na het
basisonderwijs te zijn uitgevallen; van alle meisjes viel 0,9% uit en van alle jongens
1,3%. De hoogste uitval deed zich voor bij de Turkse en Marokkaanse meisjes
(2,9% en 4,2%), die ook hoger scoorden dan de Turkse en Marokkaanse jongens
(0,7% en 1,8%). Onder de Nederlandse en Surinaamse leerlingen lag dit
omgekeerd: de meisjes hadden een lager uitvalpercentage (0,4% en 0%) dan de
jongens (0,7% en 2,1%). Er zij nogmaals op gewezen dat dit ongecorrigeerde, en
dus maximale, uitvalpercentages zijn. Juist bij Turkse en Marokkaanse meisjes kan
(r)emigratie in een relatief groter aantal gevallen de reden van de uitval zijn; dit is
althans wel het geval bij de schooluitval van ditzelfde basisschoolcohort 1988-8
gedurende de eerste vier jaren in het voortgezet onderwijs (zie § 4.3.4.2).

4.3.4 Voortgezet onderwijs

Van een schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs telt uiteindelijk alleen het
eindresultaat. Dit eindresultaat of het (hoogste) niveau dat scholieren hebben
behaald op het moment dat zij het voortgezet onderwijs verlaten, wordt bijna
uitsluitend afgemeten aan het hoogst behaalde diploma. Opleidingen die worden
afgebroken zonder dat een diploma is behaald, geven immers vrijwel geen kans op
toegang tot een vervolgopleiding of tot werk op het betreffende niveau. Dé indicator
voor het succes van een schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs is daarom het
hoogst behaalde diploma. Dit gegeven is echter voor de diverse allochtone
leerlingenpopulaties niet beschikbaar en dat impliceert dat het succes in hun
schoolloopbanen alleen afgemeten kan worden aan een aantal meer of minder
voorspellende, meer of minder samenhangende, en in ieder geval weinig ideale
indicatoren voor schoolsucces. Veelgebruikte indicatoren in zo'n situatie zijn
toetsprestaties, rapportcijfers, doubleren, schoolverzuim, schoolverlaten zonder enig
diploma te hebben behaald, en positie van de leerling op de zogenoemde
leerjarenladder. Ook in de onderhavige paragraaf is gebruik gemaakt van deze
indicatoren, voor zover deze gegevens althans behalve naar herkomst, ook konden
worden uitgesplitst naar sekse. Daarnaast worden ook gegevens gepresenteerd over
verschillen tussen meisjes en jongens in de keuze van het vakkenpakket of de
studierichting.
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Ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn voor allochtone leerlingenpopulaties nog
nauwelijks beschikbaar. Twee indicatoren konden evenwel gevonden worden in: 
- veranderingen in deelname aan het lager beroepsonderwijs (lbo) en het

algemeen voortgezet onderwijs (avo);
- veranderingen in de aandelen meisjes in de diverse schooltypen. 
Gegevens hierover zijn beschikbaar vanaf het midden van de jaren tachtig voor
alleen de Turkse en Marokkaanse leerlingenpopulaties. Een verschuiving naar meer
deelname aan het algemeen voortgezet onderwijs is van belang, omdat van hieruit
directer doorstroming kan plaatshebben naar het hoger onderwijs. Het belang van
een toename in de aandelen meisjes in de diverse schooltypen behoeft in het kader
van deze studie geen verdere toelichting. 
Deze paragraaf begint met de behandeling van deze ontwikkelingen in de afgelopen
jaren (§ 4.3.4.1). Daarna komen de in de vorige alinea vermelde indicatoren aan de
orde (§ 4.3.4.2), gevolgd door enkele gegevens over seksesegregatie (§ 4.3.4.3).
Ten slotte wordt in paragraaf 4.3.4.4 nog ingegaan op de doorstroming naar het
hoger onderwijs bij Turkse en Marokkaanse leerlingen.

4.3.4.1 Ontwikkelingen sinds midden jaren tachtig

Veranderingen in deelname aan lbo en avo
Een opvallend verschijnsel in het voortgezet onderwijs in de afgelopen decennia
was de verminderde deelname aan het lager beroepsonderwijs bij een gelijktijdig
toenemende deelname aan het algemeen voortgezet onderwijs. Figuur 4.4 laat zien
dat een dergelijke verschuiving zich in de afgelopen periode ook heeft voorgedaan
onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Zo nam van de 15-jarige Marokkaanse
meisjes in het voortgezet onderwijs in 1984/'85 71% deel aan het lbo en 29% aan
het algemeen voortgezet onderwijs. In 1991/'92 was hun vertegenwoordiging in het
lbo gedaald naar 52% en in het algemeen voortgezet onderwijs gestegen naar 48%.
Ook bij de 15-jarige Marokkaanse jongens en de even oude Turkse meisjes en
jongens is een verschuiving in deze richting duidelijk waarneembaar. In de
Nederlandse leerlingenpopulatie van 15 jaar blijkt er ook in de recente periode nog
sprake te zijn geweest van een verschuiving in deelname van lbo naar algemeen
voortgezet onderwijs.
Opmerkelijk is dat de Turkse en Marokkaanse meisjes nauwelijks minder sterk zijn
vertegenwoordigd in het lbo dan hun mannelijke herkomstgenoten. Bij de
Nederlandse leerlingen zijn de meisjes wel in geringere aantallen vertegenwoordigd
in het lbo dan de jongens en dat geldt voor zowel 1984/'85 (31% tegenover 43%) als
voor 1991/'92 (25% tegenover 35%).

Figuur 4.4  Verdeling van 15-jarige leerlingen over avo en lbo, schooljaren 1984/'85 ena

1990/'91 (in procenten)
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Gebaseerd op cijfers in tabel 4.4 in bijlage B.a

Bron: CBS (1987); CBS/ISEO (1994)

Veranderingen in aandelen meisjes
Onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de
meisjes nog ondervertegenwoordigd, maar sinds het midden van de jaren tachtig
nemen hun aandelen toe. Tabel 4.7 laat zien dat zowel de Turkse als de
Marokkaanse meisjes hun aandeel hebben vergroot. Het aandeel meisjes onder de
Turkse leerlingen in het voortgezet onderwijs steeg van 41% in 1985/'86 naar 43%
in 1991/'92; onder de Marokkaanse leerlingen steeg het vrouwelijk aandeel van 42%
naar 46%.

Tabel 4.7 Leerlingen naar onderwijssoort, nationaliteit en sekse, schooljaren 1985/'86 en
1991/'92
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1985/'86 1991/'92

abs. % vrouwen abs. % vrouwen

voortgezet onderwijs: totaal
Turken 13.465 41 17.750 43
Marokkanen 9.990 42 19.206 46
alle leerlingen 1.440.319 48 1.178.931 48

algemeen voortgezet
onderwijs

Turken 4.945 45 8.468 46
Marokkanen 3.125 48 8.697 49
alle leerlingen 804.826 53 673.592 52

lager en middelbaar
beroepsonderwijs

Turken 8.520 38 9.282 41
Marokkanen 6.865 39 10.509 44
alle leerlingen 635.493 42 505.339 43

Bron: CBS (1987); CBS/ISEO (1994)

De stijgende aandelen meisjes onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen in het
voortgezet onderwijs manifesteren zich zowel in het algemeen voortgezet onderwijs
als in het beroepsonderwijs (tabel 4.7). Nadere informatie over de aandelen meisjes
binnen de diverse schooltypen geven de tabellen 4.8 en 4.9. De gegevens in tabel
4.8 demonstreren dat in de periode 1989/'90 tot 1991/'92 de Turkse meisjes vooral
in het vwo een groter aandeel hebben verworven (van 40% naar 46%) en de
Marokkaanse meisjes vooral in het havo (van 46% naar 49%). De winst van de
Turkse meisjes in het vwo is mogelijk ten koste gegaan van hun aandeel in het
mavo, dat terugliep van 49% naar 47%. 
Uit tabel 4.9, ten slotte, blijkt dat de stijging van de aandelen meisjes in het
beroepsonderwijs zich zowel in het lager als in het middelbaar beroepsonderwijs
heeft voorgedaan.
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Tabel 4.8 Leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort en nationaliteit,
schooljaren 1989/'90 en 1991/'92

   1989/'90    1991/'92a

abs. % vrouwen abs. % vrouwen

gemeenschappelijke
leerjaren avo en avo/lbo

Turken 2.175 44 2.908 45
Marokkanen 2.420 49 3.078 49
alle leerlingen 146.432 51 154.122 52

mavob

Turken 3.047 49 3.629 47
Marokkanen 3.154 49 4.070 50
alle leerlingen 233.094 53 215.404 53

havoc

Turken 906 43 1.097 43
Marokkanen 601 46 931 49
alle leerlingen 147.148 54 141.377 54

vwod

Turken 738 40 834 46
Marokkanen 416 42 618 43
alle leerlingen 170.680 50 162.689 50

Voor deze gegevens is 1989/'90 het oudst beschikbare jaar (CBS, mondelinge mededeling).a

Inclusief middenschool en vbao.b

Inclusief `English stream'.c

Inclusief atheneum, gymnasium, en internationaal baccalaureaat.d

Bron: CBS/ISEO (1991 en 1994)

Tabel 4.9 Leerlingen in het lager en middelbaar beroepsonderwijs, naar nationaliteit,
schooljaren 1985/'86 en 1991/'92

   1985/'86    1991/'92

abs. % vrouwen abs. % vrouwen

lager beroepsonderwijs
Turken 7.693 39 6.752 42
Marokkanen 6.462 39 8.183 45
alle leerlingen 359.252 39 220.935 40

middelbaar
beroepsonderwijs

Turken 827 30 2.530 37
Marokkanen 403 32 2.326 39
alle leerlingen 276.241 46 284.404 46

Bron: CBS (1987); CBS/ISEO (1994)

In het voorgaande is als maat voor de ongelijkheid tussen de seksen het percentage
meisjes in de desbetreffende totale leerlingenpopulatie gebruikt. Deze maat is echter
niet zonder bezwaren, met name niet voor betrekkelijk kleine migrantenpopulaties
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met een nog maar korte migratiegeschiedenis. In dergelijke populaties is immers de
kans dat de sekseratio afwijkt van wat gebruikelijk is, vrij groot. Een eventuele
afwijking in de sekseratio in de totale aanwezige (jeugdige) bevolking heeft
uiteraard invloed op de sekseratio binnen leerlingenpopulaties. In dit verband valt
het op dat in vrijwel alle schooltypen, inclusief de brugklassen, de meisjes onder de
Turkse leerlingen een iets kleiner aandeel vormen dan onder de Marokkaanse
leerlingen (met als enige uitzondering het vwo). De sekseratio's van de in Nederland
aanwezige Turkse en Marokkaanse 10-19-jarigen geven voor dit verschijnsel geen
verklaring. Volgens de tellingen van het CBS op basis van de bevolkingsregisters
bevond zich per 1 januari 1992 in deze leeftijdscategorie onder de Turken 49,6%
vrouwen en onder de Marokkanen 48,1% (CBS 1992a). Andere mogelijke
verklaringen kunnen zijn: een relatief grote schooluitval van Marokkaanse jongens
(zie § 4.3.4.2) en/of het terugzenden van Turkse meisjes naar Turkije om daar
onderwijs te volgen zonder dat zij uit het bevolkingsregister worden uitgeschreven
(Van der Most van Spijk 1991). Een en ander wijst er ook op dat de niveaus van
sekseongelijkheid bij Turkse en Marokkaanse leerlingen niet zonder meer
vergeleken kunnen worden.

Ondanks bovenvermelde kanttekening bij de gehanteerde maat in de onderhavige
subparagraaf, kan toch de volgende eindconclusie redelijk verantwoord worden
geacht. 
In het voorgezet onderwijs hebben in de afgelopen jaren bij zowel de Turken als de
Marokkanen de meisjes hun achterstand op de jongens verkleind. In het schooljaar
1991/'92 wijken de aandelen meisjes onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen
niet erg veel (meer) af van het aandeel meisjes in de totale schoolbevolking in het
voortgezet onderwijs; het gaat dan om 43% meisjes onder de Turkse leerlingen en
46% onder de Marokkaanse leerlingen tegenover 48% onder de totale
schoolbevolking in het voortgezet onderwijs.

4.3.4.2 Prestaties van de huidige schoolbevolking

Toetsprestaties
Driessen en Van der Werf (1992) analyseerden gegevens van het VOCL'89-cohort
(voortgezet onderwijs cohort leerlingen) in het eerste leerjaar in het voortgezet
onderwijs, dat voor dit cohort samenviel met schooljaar 1989/'90. Het Centraal
instituut voor de toetsontwikkeling (CITO) ontwikkelde speciaal voor dit onderzoek
taal-, reken- en informatieverwerkingstoetsen. Op alle drie deze toetsen scoorden de
Nederlandse leerlingen beter dan de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse/Arubaanse leerlingen, waarbij Turkse en Marokkaanse leerlingen het
slechtste scoorden.

De steekproef was voldoende groot (ruim 19.000 leerlingen) om de gegevens ook
naar herkomst en sekse te kunnen analyseren. Een vergelijking van alle (allochtone
plus autochtone) meisjes met alle jongens liet zien dat de verschillen het bekende
patroon weerspiegelen: de meisjes scoorden beter op de taaltoets en jongens
scoorden beter op de reken- en informatieverwerkingstoetsen. De grootte van de
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verschillen is echter zo klein dat eventueel alleen aan de verschillen in scores op de
taaltoets nog enig belang kan worden toegekend. De onderzoekers gingen
vervolgens na of er bij de toetsscores seksespecifieke verschillen bestonden binnen
categorieën leerlingen die waren opgesplitst naar herkomst en opleidingsniveau van
de ouders. Hierbij werden geen verschillen van betekenis tussen de seksen
gevonden  (Driessen en Van der Werf 1992: 64-65). Toetsprestaties en cognitieve49

vaardigheden van dit VOCL'89-cohort in het eerste leerjaar zijn voor Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse/Antilliaanse en Nederlandse leerlingen apart
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Bosma 1994). Ter
illustratie zijn deze gegevens in tabel 4.10 weergegeven. 

Te zien is dat inderdaad de verschillen in taal en rekenen zich bij Turkse en
Marokkaanse meisjes en jongens in dezelfde mate voordoen als bij Nederlandse
meisjes en jongens. De Surinaamse/Antilliaanse meisjes nemen zowel voor taal als
voor rekenen een middenpositie in. De prestaties van Surinaamse/Antilliaanse
jongens in zowel taal als rekenen sluiten dichter aan bij de prestaties van Turkse en
Marokkaanse jongens dan bij die van Nederlandse jongens. Surinaamse/Antilliaanse
meisjes presteren op rekenen even goed als of iets beter dan hun mannelijke
herkomstgenoten. 
Een implicatie van de hier vermelde verhoudingen is, dat ook in dit eerste leerjaar
van het voortgezet onderwijs blijkt dat Turkse en Marokkaanse meisjes van alle
sekse-herkomstcategorieën de laagste toetsscores voor rekenen behalen. Ook in het
basisonderwijs is dit het geval (zie § 4.3.2). 

Tabel 4.10 Toetsprestaties en cognitieve vaardigheden in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs, naar etniciteit en sekse, schooljaar 1989/'90 (gemiddelde scores)a

Turken Marokkanen Surinamers/ Nederlanders
Antillianenb

v m v m v m v m

taal 8,2 8,5 8,2 7,6 10,7 8,9 12,3 11,2
rekenen 6,9 8,4 6,8 7,9 8,3 8,1 10,7 11,7
informatie-
verwerking 7,9 8,5 8,1 8,2 9,7 9,4 11,8 12,2
denkvaar-
digheid 21,1 20,7 19,3 20,0 21,8 21,0 24,1 23,7
denkbeeldig
abstraheren 8,8 18,6 18,3 19,1 19,2 18,9 21,3 20,9

Het maximum aantal punten is bij taal, rekenen en informatieverwerking: 20; bija

denkvaardigheid en denkbeeldig abstraheren (non-verbale toetsen): 40.
In de bron wordt deze categorie gevormd door Antillianen, Surinamers en Molukkers.b

Volgens mondelinge mededeling van het CBS is evenwel het absolute aantal Molukkers in
deze substeekproef verwaarloosbaar klein.

Bron: Bosma (1994)

Rapportcijfers
In het kader van het landelijke onderzoekprogramma ten behoeve van de evaluatie
van het onderwijsvoorrangsbeleid wordt sinds 1987 door het Instituut voor
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toegepaste sociale wetenschappen (ITS) te Nijmegen en het Researchinstituut voor
het onderwijs in het noorden (RION) te Groningen longitudinaal onderzoek verricht
in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit onderzoeksprogramma heeft
inmiddels informatie opgeleverd over onder meer de wederwaardigheden van het
cohort leerlingen dat in 1988 in groep 8 van het basisonderwijs zat en in schooljaar
1991/'92 tot leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs was gevorderd (behoudens
uitval en zittenblijven). Van dit basisschoolcohort 1988-8 zijn rapportcijfers bekend
voor Nederlands en wiskunde uit de eerste drie leerjaren in het voortgezet
onderwijs. Deze twee vakken representeren de twee belangrijkste richtingen in het
voortgezet onderwijs, te weten de talenrichting en de exacte richting. Over de
onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd door De Wit et al. (1993: 86-92). Voor
meisjes en jongens te zamen blijken de Nederlandse leerlingen betere rapportcijfers
voor taal en wiskunde te behalen dan Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
leerlingen, maar de verschillen zijn niet groot; van deze drie allochtone categorieën
behalen de Surinamers de laagste rapportcijfers.

Verschillen in rapportcijfers voor Nederlandse taal naar sekse en herkomst laten een
eenvoudig patroon zien. Als alle (allochtone plus autochtone) meisjes vergeleken
worden met alle jongens, dan blijkt dat meisjes hogere cijfers halen dan jongens, in
zowel leerjaar 1, als 2 en 3. Voor het derde leerjaar werd nagegaan of dit patroon
zich ook voordeed binnen de afzonderlijke herkomstcategorieën en dat bleek
inderdaad het geval: Turkse, Marokkaanse en Surinaamse meisjes haalden hogere
cijfers voor taal dan hun respectievelijke mannelijke herkomstgenoten. 

Verschillen in rapportcijfers voor wiskunde naar sekse en herkomst laten een iets
ander patroon zien. Als alle (allochtone plus autochtone) meisjes vergeleken worden
met alle jongens dan blijkt dat in het eerste en tweede leerjaar de meisjes iets lagere
cijfers halen dan de jongens. In het derde leerjaar blijken meisjes en jongens
ongeveer gelijke cijfers te halen. Deze `verbetering' gaat echter samen met het feit
dat in het derde leerjaar veel minder meisjes dan jongens wiskunde in hun
vakkenpakket hebben gekozen, zodat aangenomen kan worden dat onder de meisjes
een sterkere selectie heeft plaatsgevonden dan onder de jongens. Voor het derde
leerjaar zijn ook de cijfers naar sekse binnen de herkomstgroeperingen bekend.
Daaruit blijkt dat Turkse en Marokkaanse meisjes hogere cijfers voor wiskunde
haalden dan hun respectievelijke mannelijke herkomstgenoten. Surinaamse meisjes
haalden even hoge cijfers als Surinaamse jongens. Ook voor deze drie
herkomstcategorieën gold overigens dat relatief minder meisjes dan jongens kozen
voor het vak wiskunde. 

Deze gegevens over Nederlandse taal en wiskunde leveren voor de Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse meisjes dus bepaald geen slecht beeld op indien ze
vergeleken worden met de gegevens over hun mannelijke herkomstgenoten.
Worden hun rapportcijfers voor taal en wiskunde echter vergeleken met die van
Nederlandse leerlingen, dan blijken ze duidelijk lager te zijn. Datzelfde geldt ook
voor de jongens. Deze conclusie blijft ook gelden als de vergelijkingscategorie
beperkt wordt tot de Nederlandse leerlingen met ouders met een laag
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opleidingsniveau; ook in vergelijking met deze leerlingen halen Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse meisjes en jongens slechtere cijfers voor taal en
wiskunde.

Doubleren
Van de Nederlandse schoolbevolking is al veel langer bekend dat jongens iets vaker
blijven zitten dan meisjes. Ook in het onderzoek van De Wit et al. (1993: 101-102)
komt dit verschijnsel weer naar voren: van alle (allochtone plus autochtone)
leerlingen die onder voorspoedige omstandigheden in de derde klas van het
voortgezet onderwijs hadden moeten zitten, bleek dit voor 11% van de meisjes en
16% van de jongens niet te zijn gerealiseerd doordat zij in de eerste of tweede klas
waren blijven zitten. Onder de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen had
het sekseverschil dezelfde richting, de cijfers zijn respectievelijk 11% (meisjes) en
21% (jongens); 16% en 33%; en 27% en 30%. Vooral de Turkse en Marokkaanse
meisjes springen er in positieve zin uit met een doublurekans die niet of nauwelijks
verschilt van die van de totale schoolbevolking. Voor de Surinaamse meisjes geldt
dat niet, hun doublurekans is bijna even hoog als die van de Marokkaanse en
Surinaamse jongens.

Schoolverzuim
Spijbelen hoeft niet problematisch te zijn, maar kan het wel worden als het niet gaat
om incidenteel, maar om meer structureel verzuim. Het probleem van structureel
verzuim is dat het meisje of de jongen een leerachterstand oploopt, wat de kans
vergroot dat er geen diploma wordt gehaald. Schoolverlaten zonder diploma leidt
vervolgens tot slechte kansen op de arbeidsmarkt. Overigens is het beslist niet zo
dat incidenteel schoolverzuim altijd leidt tot meer structureel verzuim en tot
schooluitval.

Vooral in de jaren tachtig stond het veronderstelde hoge absolute verzuim (niet
ingeschreven staan) en relatieve verzuim (wel ingeschreven, maar vaak afwezig)
van Turkse en Marokkaanse meisjes in de belangstelling. Onderzoeken in dat
decennium naar de omvang van het verschijnsel leverden, al naar gelang de
methode en de plaats van onderzoek, sterk uiteenlopende resultaten op (Van de
Most van Spijk 1991: 79-82). Daarbij zou volgens het ene onderzoek of de ene
onderzoeksmethode het verzuim van Turkse meisjes hoger zijn dan van
Marokkaanse meisjes, terwijl volgens het andere onderzoek of de andere methode
het omgekeerde het geval zou zijn. Aan vergelijking met verzuim van Turkse en
Marokkaanse jongens werd minder aandacht besteed. Brassé en De Vries
(1986: 145-170) deden dat wel en concludeerden dat onder de Turkse en
Marokkaanse leerlingen de meisjes vaker verzuimden dan de jongens. 

De in de literatuur genoemde oorzaken van het hoge verzuim, of beter: de hoge
mate van afwezigheid in het Nederlandse onderwijs, van Turkse en Marokkaanse
leerlingen, zijn van zeer verschillende aard. Vrijstelling van de leerplicht en een
wachttijd voor migrantenkinderen voor plaatsing op een school, zoals dat in de jaren
tachtig nog wel voorkwam, zijn in feite geen vormen van (ongeoorloofd)
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schoolverzuim, evenmin als teruggestuurd zijn naar het land van herkomst om daar
onderwijs te volgen. Wel leiden deze situaties tot het niet aanwezig zijn op een
school in Nederland en volgens sommige onderzoeksmethoden betekent dat
`verzuim'. 
Een belangrijke achtergrond van daadwerkelijk ongeoorloofd schoolverzuim had te
maken met de migratie. Verzuim kwam waarschijnlijk vooral voor bij kinderen die
op latere leeftijd naar Nederland waren gekomen, en onder hen weer vooral die
kinderen die in het land van herkomst weinig onderwijs hadden genoten. Gezien het
niveau van analfabetisme in de landen van herkomst (zie § 4.2.1) kwam dit
waarschijnlijk vooral voor onder de Marokkaanse meisjes. Met de toename van het
aandeel tweede generatie Turkse en Marokkaanse leerlingen in het onderwijs zal de
invloed van deze overgangsperikelen geleidelijk afnemen. Onderzoek uit de jaren
negentig lijkt deze verwachting al enigszins te schragen.

In de periode 1991-1993 volgden Dobbelaar en Sonneveld (1994) 238 Turkse en
Marokkaanse meisjes in Amsterdam die uitstroomden uit groep 8 van het
basisonderwijs. De meisjes bleken allen voortgezet onderwijs te zijn gaan volgen.
Structureel of permanent verzuim kwam bij geen van de meisjes voor en ook het
incidentele verzuim was niet hoger dan dat van autochtone leerlingen. De auteurs
vermelden niets over het verzuimgedrag van Turkse en Marokkaanse jongens.

In de periode 1990-1992 volgde Hofman (1993) leerlingen van verschillende
herkomst in hun schoolloopbaan in de bovenbouw van het lbo, mavo en havo. Dit
betreffen dus leerlingen die een aantal jaren ouder zijn dan die uit het hiervoor
genoemde Amsterdamse onderzoek. Verondersteld kan worden dat op deze iets
hogere leeftijd de kansen op verzuim bij allochtone leerlingen groter zijn. Uit
Hofmans onderzoek komt inderdaad naar voren dat Marokkaanse leerlingen het
vaakst verzuimen, maar de frequentie bij Turkse, Surinaamse/Antilliaanse en
Nederlandse leerlingen blijkt niet wezenlijk te verschillen. Hofman vermeldt alleen
bij de Marokkaanse leerlingen een sekseverschil gevonden te hebben, waarbij de
jongens vaker verzuimen dan de meisjes. Interessant is dat tevens naar voren kwam
dat het onderwijsverleden van de Marokkaanse leerlingen enigszins afweek van dat
van de overige leerlingen, in die zin dat zij vaker hadden gedoubleerd in het
basisonderwijs en dat zij gemiddeld ruim twee jaar korter hadden doorgebracht in
het Nederlandse onderwijs dan de andere allochtone leerlingen (Hofman 1993: 148,
bijl. 9.3). Dit zou ertoe kunnen leiden dat zij meer problemen hebben met het
Nederlandse onderwijs, waardoor verzuimgedrag zou kunnen worden bevorderd.
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Tabel 4.11 Spijbelen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs , naar etniciteit ena

sekse, schooljaar 1991/'92 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Nederlanders

v m v m v m v m

nooit 90 79 74 67 80 85 95 94
soms 5 12 16 22 12 12 4 5
regelmatig 4 8 6 9 4 2 1 1
(zeer) vaak - 2 5 2 3 1 1 1

(n = 100%) (107) (128) (98) (115) (100) (108) ) (1.716)
(1.750

Het betreft het basisschoolcohort leerlingen 1988-8, dat in het kader van heta

onderzoeksprogramma voor de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid
periodiek wordt onderzocht. Het 88-8 cohort is het cohort leerlingen dat in 1988 in groep 8
van het basisonderwijs zat. In schooljaar 1991/'92 zitten de meesten van hen - op enkele
zittenblijvers na - in de derde klas van het voortgezet onderwijs. 
Deze longitudinale opzet van het onderzoek impliceert dat er geen leerlingen in zijn
opgenomen die op latere leeftijd (12-16 jaar) naar Nederland zijn gekomen (zij-instromers).
Dit is waarschijnlijk een relatief kleine, maar wel problematische categorie.

Bron: De Wit et al. (1993) ITS-bewerking t.b.v. het SCP

Resultaten uit het onderzoek ter evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid, zoals
gepresenteerd in tabel 4.11, hebben eveneens betrekking op leerlingen in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De tabel geeft een iets gedetailleerder
beeld van het verzuimgedrag. Nederlandse leerlingen in het derde leerjaar van het
voortgezet onderwijs blijken het minst te verzuimen en een verschil tussen de
seksen is er niet. De allochtone leerlingen verzuimen dus het meest, maar voor de
Turkse meisjes kan gesproken worden van een uitzondering op deze regel: hun
verzuimniveau is niet veel hoger dan dat van de Nederlandse meisjes en jongens.
De Marokkaanse leerlingen spijbelen het vaakst en dat geldt zowel voor de meisjes
als voor de jongens.
Onder de Turkse en Marokkaanse leerlingen verzuimen gemiddeld gesproken de
meisjes minder vaak dan de jongens, maar daarbij moet wel aangetekend worden
dat er onder de Marokkaanse meisjes tegelijkertijd sprake is van een aandeel
veelverzuimsters (5%) dat hoger is dan bij de andere categorieën - en ook dan bij de
Marokkaanse jongens. 
Anders ligt het bij de Surinaamse leerlingen. Onder hen verzuimen juist de meisjes
vaker dan de jongens en evenals bij de Marokkaanse meisjes is er een
verhoudingsgewijs grote categorie veelverzuimsters (3%).
Geconcludeerd kan worden dat onder de allochtone leerlingen alleen de Turkse
meisjes een verzuimniveau hebben dat slechts weinig hoger ligt dan dat van
autochtone meisjes en jongens en dat het onder de meisjes de Marokkaansen en
Surinaamsen zijn wier verzuim een zorgwekkend hoog niveau laat zien. Het
verzuimniveau bij de allochtone jongens is onder alle drie de categorieën
zorgwekkend, maar verreweg het meest bij de Marokkaanse jongens. 
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Schoolverlaten zonder en met diploma
Schoolverlaten zonder diploma, ook wel drop-out, uitval of voortijdig
schoolverlaten genoemd, kan zich al voordoen in de basisschoolperiode of bij de
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, maar dit is toch
zelden het geval (zie § 4.3.3). Een toenemende kans op drop-out doet zich pas voor
in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Dat een juiste vaststelling van
drop-out niet eenvoudig is, zeker niet voor allochtonen, laat het onderzoek van De
Wit en Dekkers (1994) zien. Van de in eerste instantie geconstateerde uitval van
basisschoolcohort 1988-8 in de eerste 3,5 jaar in het voortgezet onderwijs, bleek
slechts ruim de helft (55%) `zekere' drop-out te zijn. Zekere of echte drop-out
betreft die leerlingen die bij navraag daadwerkelijk bleken geen voltijds
dagonderwijs meer te volgen. Een vorm van onzekere drop-out, die vooral bij
allochtone leerlingen voorkomt, is (r)emigratie. (R)emigratie blijkt zich in de eerste
3,5 jaar in het voortgezet onderwijs bij Turkse en Marokkaanse meisjes vaker te
hebben voorgedaan (2,7% en 2,3%) dan bij Turkse en Marokkaanse jongens (1,7%
en 0,5%) en ook vaker dan bij Surinaamse meisjes en jongens (1,4% en 1,6%) en
Nederlandse meisjes en jongens (beide 0,2%). Deze gegevens wijzen er op dat
drop-out, afhankelijk van de wijze waarop het is gemeten, door (r)emigratie
verschillend kan worden beïnvloed voor meisjes en jongens, en ook dat terugsturen
of -gaan naar het land van herkomst beslist niet aangemerkt kan worden als een
wijdverbreid verschijnsel.

De Wit en Dekkers beschouwen vervolgens in hun verdere onderzoek naar
schoolverlaters de ge(r)emigreerde leerlingen niet als (echte of zekere) drop-outs.
Van de zekere drop-outs in hun onderzoek blijkt een groot deel (77%) een eigen
weg te hebben gevonden naar scholing buiten het voltijd dagonderwijs (43%) of
werk (34%). Van het resterende kwart van de zekere drop-outs verkeerde een aantal
in zeer ongunstige persoonlijke omstandigheden (gevangenis, zwervend,
psychiatrische problemen) en een aantal meisjes bleek gehuwd en/of zwanger
geraakt en in het huishouden te zijn gaan werken. Conclusies naar sekse en
herkomst kunnen aan deze gegevens niet worden verbonden vanwege te kleine
aantallen; op de invloed van huwelijk en huishouden op jonge leeftijd wordt echter
verder ingegaan in paragraaf 4.6. 

De kans op uitval neemt in de regel toe met het toenemen van het aantal leerjaren
dat de leerling in het voortgezet onderwijs heeft doorgebracht. Zo viel van het
basisschoolcohort 1988-8 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs 0,1%
uit, in het tweede leerjaar viel 0,2% uit, in het derde en vierde (t/m maart/april)
leerjaar vielen respectievelijk 0,7% en 1,3% uit. Gecumuleerd over de eerste 3,5
leerjaren beliep het percentage 2,1. Bij de meisjes was het (gecumuleerde)
uitvalpercentage lager dan bij de jongens, namelijk 1,6 tegenover 2,8 (De Wit en
Dekkers 1994: 37-40).

In tabel 4.12 zijn in de eerste en tweede kolom de uitvalpercentages in het
voortgezet onderwijs van het basisschoolcohort 1988-8 naar herkomst en sekse
weergegeven. Hieruit blijkt dat het voor de hele schoolbevolking geldende lagere
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uitvalpercentage voor meisjes, ook voor elk van de herkomstcategorieën
afzonderlijk geldt. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse meisjes laten
in de eerste 3,5 jaar in het voortgezet onderwijs lagere uitvalpercentages zien dan
hun mannelijke herkomstgenoten. Ook zijn de sekseverschillen bij de allochtone
groeperingen aanzienlijk groter dan bij de Nederlandse leerlingen; vooral de
Marokkaanse jongens hebben een zeer hoge uitval. Ook onder de meisjes laten de
Marokkanen het hoogste uitvalpercentage zien. 
De ondervertegenwoordiging van meisjes onder allochtone voortijdige
schoolverlaters van het basisschoolcohort 1988-8 is mogelijk enigszins verrassend.
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat het hier voor de Turkse en Marokkaanse
meisjes een recente ontwikkeling betreft.

Tabel 4.12 Schoolverlaters zonder diploma in het voortgezet onderwijs, naar etniciteit en sekse,
begin jaren negentig (in procenten)

gedurende de eerste eerste 4 jaar in het gedurende 2 jaar
3,5 jaar in het vo vo in de bovenbouwa

(1989/'90-1992/'93) (1989/'90-1993/'94) van het vo

gedurende de

b

c

(1990-1992)

v m v m v m

Turken 3,5 6,2 21 18 11 12
Marokkanen 5,2 14,8 15 25 20 20
Surinamers 1,0 9,7 . . . .
Sur./Antillianen . . 22 20 14 12d

Nederlanders 1,4 1,8 5 7 5 4

Het betreft gegevens over het basisschoolcohort leerlingen 1988-8 (zie tabel 4.11, noot a),a

dat in maart/april 1993 (in het vierde leerjaar) voor de vierde maal werd onderzocht.
Het betreft het VOCL'89-cohort leerlingen in het voortgezet onderwijs, gepeild in het beginb

van het eerste leerjaar (najaar 1989) en in het begin van het vijfde leerjaar (najaar 1993).
Bij de eerste peiling waren leerlingen betrokken uit de tweede klas van lbo en mavo en dec

derde klas van het havo; deze leerlingen konden op het tweede meettijdstip in theorie zijn
gevorderd tot en met het eindexamen. Tussen de twee meettijdstippen lag een periode van
twee jaar.
In de bron wordt deze categorie gevormd door Antillianen, Surinamers en Molukkers.d

Volgens mondelinge mededeling van het CBS is evenwel het absolute aantal Molukkers in
deze substeekproefproef verwaarloosbaar klein.

Bron: Gedurende de eerste 3,5 jaar in het voortgezet onderwijs: De Wit en Dekker (1994: 38)
Gedurende de eerste 4 jaar in het voortgezet onderwijs: Bosma (1994: 18)
Gedurende 2 jaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: Hofman (1993: 138)

In latere jaren in het voortgezet onderwijs neemt de kans op uitval voor Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen vermoedelijk snel toe. De
derde en vierde kolom van tabel 4.12 presenteren de uitvalpercentages uit een ander
cohortonderzoek, dat plaatsvond gedurende dezelfde periode, maar zich uitstrekte
over een iets langere tijdspanne. Na afloop van de eerste vier jaar in het voortgezet
onderwijs (gepeild in het begin van het vijfde leerjaar) blijken de uitvalpercentages
voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen (meisjes en
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jongens te zamen) gelijk te zijn (resp. 19%, 20% en 21%). Deze `inhaalbeweging'
van Turkse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen lijkt vooral tot stand gekomen te
zijn door de sterke toename van uitval bij de Turkse en Surinaamse/Antilliaanse
meisjes. Dit impliceert dat er in de korte periode die ligt tussen de eerste 3,5 jaar en
het begin van het vijfde leerjaar een sterke uitval plaats heeft bij de Turkse en
Surinaamse/Antilliaanse meisjes. Deze is sterker dan bij de Marokkaanse meisjes en
ook sterker dan bij de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse jongens.
Wel blijven over de hele periode van de eerste vier jaar de Marokkaanse jongens de
kroon spannen (25% uitval).

De vijfde en zesde kolom in tabel 4.12 laten uitvalpercentages zien in een latere fase
in het voortgezet onderwijs dan de hiervoor besproken cijfers, en gedurende een
kortere tijdspanne. Gedurende de gepresenteerde twee leerjaren in de bovenbouw
van lbo, mavo en havo in het onderzoek van Hofman (1993) blijken de
uitvalpercentages van Marokkaanse meisjes en jongens niet te verschillen (20%).
Opnieuw blijkt de drop-out onder de Marokkaanse leerlingen het grootst. De
uitvalpercentages van de Turkse en Surinaamse/Antilliaanse meisjes en jongens
verschillen in deze fase van het voortgezet onderwijs weinig van elkaar (variëren
van 11% tot 14%).

Figuur 4.5  Schoolverlaters met en zonder diploma gedurende de eerste vier jaar in heta

voortgezet onderwijs, schooljaren 1989/'90-1993/'94

Gebaseerd op cijfers in tabel 4.5 in bijlage B.a

Bron: Bosma (1994)

Na vier jaren voortgezet onderwijs is het aandeel schoolverlaters zònder diploma
weliswaar een belangrijk gegeven, maar het laat niet zien hoeveel leerlingen
eveneens de school verlieten, zij het mèt een diploma op zak. Deze laatste leerlingen
zijn uiteraard beter af dan de drop-outs, maar wel is het zo dat zij kennelijk niet
hebben gekozen voor vervolgonderwijs. Dat betekent dat lbo of mavo hun
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eindniveau is, althans in het voltijd dagonderwijs. Figuur 4.5 geeft informatie over
schoolverlaten met en zonder diploma na de eerste vier jaren in het voortgezet
onderwijs en gepeild in het begin van het vijfde leerjaar. Onder de Marokkanen
blijken de meisjes het op dit punt beter te doen dan de jongens: van de meisjes is
een kleiner deel vertrokken (25%) dan van de jongens (33%), terwijl van de meisjes
bovendien een groter deel vertrokken is met een diploma (38% van de
schoolverlaatsters) dan van de jongens (22%). 

Het hoogste vertrekpercentage doet zich evenwel voor bij de Turkse meisjes (36%).
Wel is de situatie van de Turkse schoolverlaatsters gunstiger dan die van andere
Turkse en Marokkaanse schoolverlaters, omdat van hen het hoogste percentage
vertrokken is met een diploma op zak (43%). In vergelijking met de Nederlandse
schoolverlaatsters is dit echter toch nog een gering aandeel: van hen heeft 62% een
diploma gehaald.  
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het hoge vertrekpercentage van de Turkse meisjes
verband houdt met hun zeer lage huwelijksleeftijd. In paragraaf 3.2.2 kwam naar
voren dat van de 15-19-jarige Turkse vrouwen al 31% gehuwd is, terwijl dit van de
Marokkaanse vrouwen van deze leeftijd de helft lager is (15%).

Opvallend zijn de vertrekpercentages van de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen, die
even hoog zijn als die van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Van elk van deze
drie herkomstcategorieën is precies 30% (meisjes en jongens te zamen) vertrokken.
Daarbij doen de Surinaamse/Antilliaanse schoolverlaatsters het slechter dan de
Turkse en Marokkaanse schoolverlaatsters. Van de Surinaamse/Antilliaanse
schoolverlaatsters vertrekt immers slechts 25% met een diploma, van de Turkse en
Marokkaanse schoolverlaatsters is dit respectievelijk 43% en 38%. Wat dit betreft
doen de Surinaamse/Antilliaanse jongens het even slecht als hun vrouwelijke
herkomstgenoten en ook even slecht als hun Turkse en Marokkaanse seksegenoten.

Geconcludeerd kan worden dat deze recente onderzoeksresultaten laten zien dat de
schooluitval het zorgwekkendst is onder de Marokkaanse jongens, maar wanneer
tevens het totale vertrek na de eerste vier leerjaren in aanmerking wordt genomen,
dan blijkt dat ook de uitstroom van Turkse meisjes op dat moment als zodanig
gekenschetst kan worden. Hoewel deze twee categorieën het meest in het oog
springen, is niettemin de uitval en het totale vertrek na vier jaar ook bij de overige
sekse-herkomstcategorieën aanzienlijk hoger dan bij de Nederlandse leerlingen. 

Verdeling over schooltypen en positie op de leerjarenladder
Toetsprestaties in het basisonderwijs, het advies van het hoofd van de basisschool,
rapportcijfers, op- en afstroom en doubleren bepalen met elkaar hoe ver leerlingen
zijn gevorderd na een bepaald aantal jaren in het voortgezet onderwijs te hebben
doorgebracht. Een zeer globale schets van dit voorlopige eindresultaat wordt
gegeven in tabel 4.13, waarin de verdeling over schooltypen is gepresenteerd in het
derde leerjaar in het voortgezet onderwijs. De verdeling voor alle leerlingen laat
zien dat in het derde leerjaar de Nederlandse leerlingen in de grootsten getale het
havo of vwo bezoeken: ruim 30% bezoekt een dergelijke school. Van de drie



� �
��� ���

174

allochtone groeperingen zijn het de Surinamers van wie de meeste het havo/vwo
bezoeken (ca. 20%); van de Turkse en Marokkaanse leerlingen bezoekt circa 12%
dit hogere schooltype.

Het voor de Nederlandse schoolbevolking bekende patroon waarin meer meisjes
dan jongens naar het mavo gaan en meer jongens dan meisjes naar het lbo, tekent
zich tevens af voor drie van de vier herkomstcategorieën; alleen de Marokkanen
vormen hierop een uitzondering. Deze uitzondering komt voornamelijk tot stand
doordat veel Marokkaanse jongens de `overige' schooltypen bezoeken (10%),
waarschijnlijk vooral het voortgezet speciaal onderwijs (zie ook § 4.3.3). 
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Tabel 4.13 Verdeling naar schooltype in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs,  naara

etniciteit en sekse, schooljaar 1991/'92 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Nederlanders

v m v m v m v m

alle
leerlingen

ibo/lbo 47 54 50 47 39 49 28 37b

mavo 36 31 36 31 40 24 37 31c

havo/vw
o 12 14 10 12 15 24 33 30
overig 5 3 4 10 6 3 2 2d

(n = (1.75
100%) (107) (128) (98) (115) (100) (108) 0) (1.716)

leerlingen
met laag
opgeleide
ouderse

ibo/lbo 48 55 48 48 44 49 39 52b

mavo 37 30 38 30 38 25 37 28c

havo/vw
o 11 14 10 12 13 22 21 18
overig 5 1 4 10 6 3 3 3d

(n
=100%) (101) (122) (90) (109) (87) (89) (948) (910)

Het betreft het basisschoolcohort 1988-8 in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.a

Deze leerlingen werden voor de eerste maal onderzocht in groep 8 in het basisonderwijs in
het schooljaar 1988/'89.
In ibo/lbo zijn ook de gemengde lbo/mavo-schooltypen begrepen; slechts een kleineb

minderheid van de leerlingen bezoekt dit schooltype.
In mavo zijn ook de gemengde mavo/havo-schooltypen begrepen; slechts een kleinec

minderheid van de leerlingen bezoekt dit schooltype.
Dit betreft onder andere de middenschool.d

Dit betreft leerlingen met leerlinggewichten 1,9 en 1,25 volgens hete

onderwijsvoorrangsbeleid. Leerlingen met gewicht 1,9 zijn allochtone leerlingen met ouders
met een laag beroeps- en/of opleidingsniveau. Leerlingen met gewicht 1,25 zijn
Nederlandse leerlingen met ouders met een laag beroeps- en/of opleidingsniveau. `Laag'
duidt op een opleiding op (maximaal) lbo-niveau, respectievelijk op een
handarbeidersberoep of werkloosheid.

Bron: De Wit et al. (1993: 41) ITS-bewerking t.b.v. het SCP

De aandelen meisjes en jongens die een school voor havo of vwo bezoeken
verschillen bij de Turken, Marokkanen en Nederlanders niet veel. Bij de Surinamers
echter blijft het bezoek van de meisjes aan havo of vwo ver achter bij dat van de
jongens (resp. 15% en 24%).

In tabel 4.13 is tevens de verdeling over schooltypen opgenomen voor alleen de
leerlingen met laag opgeleide ouders. Op deze wijze wordt de invloed van het
gemiddeld lage opleidingsniveau van de ouders van allochtone leerlingen zichtbaar
gemaakt. Door alleen leerlingen met laag opgeleide ouders te selecteren, vermindert
het absolute aantal leerlingen in de steekproef bij de Turkse en Marokkaanse
leerlingen nauwelijks en bij de Surinaamse leerlingen iets meer, maar ook niet veel.
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De groep Nederlandse leerlingen daarentegen wordt door deze selectie met bijna de
helft teruggebracht en vooral bij hen wordt dan ook een verandering in de verdeling
over schooltypen zichtbaar: een groter aandeel dan onder alle leerlingen bezoekt de
lagere schooltypen en een lager aantal de hogere schooltypen. Een gevolg hiervan is
dat de verschillen tussen allochtone leerlingen enerzijds en Nederlandse leerlingen
anderzijds aanzienlijk kleiner zijn geworden. Kortom: wanneer de
sociaal-economische achtergrond van leerlingen gelijk wordt gehouden, worden de
verschillen in bezochte schooltypen aanzienlijk kleiner. 
Ook hier, onder alleen de leerlingen met ouders met een laag opleidingsniveau, valt
weer op dat de Surinaamse meisjes het zo veel slechter doen dan hun mannelijke
herkomstgenoten: slechts 13% bezoekt een havo of vwo tegenover 22% van de
Surinaamse jongens.

Een andere wijze om de vorderingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in
beeld te brengen wordt gegeven door hun positie op de zogenoemde leerjarenladder.
Deze positie geeft aan in welke mate leerlingen de top van het voortgezet onderwijs
(klas 6 van het vwo) bereikt hebben. In tabel 4.14 worden de gemiddelde posities op
de leerjarenladder in de eerste drie jaren in het voortgezet onderwijs weergegeven,
voor alle leerlingen te zamen en voor alleen de leerlingen met laag opgeleide
ouders.

Tabel 4.14 Positie op de leerjarenladder  van het basisschoolcohort 1988-8  in de eerste driea b

leerjaren van het voortgezet onderwijs, naar etniciteit en sekse

1e leerjaar vo 2e leerjaar vo 3e leerjaar vo

v m v-m v m v-m v m v-m

alle leerlingen
Turken 3,84 3,81 0,03 4,64 4,48 0,16 5,58 5,36 0,22
Marokkanen 3,88 3,74 0,14 4,62 4,46 0,16 5,46 5,34 0,12
Surinamers 4,15 4,08 0,07 4,82 4,83 0,01 5,60 5,59 0,01
Nederlanders 4,43 4,27 0,16 5,31 5,15 0,16 6,22 6,05 0,17

verschil met
Nederlandse
leerlingen

Turken -0,59 -0,46 -0,67 -0,67 -0,64 -0,69
Marokkanen -0,55 -0,53 -0,69 -0,69 -0,76 -0,71
Surinamers -0,28 -0,19 -0,49 -0,32 -0,62 -0,46

leerlingen met
laag opgeleide
oudersc

Turken 3,83 3,80 0,03 4,59 4,48 0,11 5,54 5,36 0,18
Marokkanen 3,88 3,74 0,14 4,61 4,43 0,18 5,45 5,29 0,16
Surinamers 4,06 4,05 0,01 4,70 4,79 -0,09 5,48 5,52 -0,04
Nederlanders 4,10 3,88 0,22 4,92 4,68 0,24 5,79 5,59 0,20

verschil met
Nederlandse
leerlingen

Turken -0,27 -0,08 -0,33 -0,20 -0,25 -0,23
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Marokkanen -0,22 -0,14 -0,31 -0,25 -0,34 -0,30
Surinamers -0,04 +0,17 -0,22 +0,11 -0,31 -0,07

De positie op de leerjarenladder geeft de mate aan waarin leerlingen de top van heta

voortgezet onderwijs (klas 6 van het vwo) bereikt hebben. De hier gebruikte score loopt van
1 (eerste klas van het voortgezet speciaal onderwijs) tot 12 (klas 6 van het vwo). Zie De Wit
et al. (1993: 22-23).
De leerlingen over wie hier wordt gerapporteerd zijn voor de eerste maal onderzocht inb

groep 8 in het basisonderwijs in het schooljaar 1988/'89. Zie noot a bij tabel 4.11.
Dit betreft leerlingen met leerlinggewichten 1,9 en 1,25 volgens hetc

onderwijsvoorrangsbeleid. Leerlingen met gewicht 1,9 zijn allochtone leerlingen met ouders
met een laag beroeps- en/of opleidingsniveau. Leerlingen met gewicht 1,25 zijn
Nederlandse leerlingen met ouders met een laag beroeps- en/of opleidingsniveau. `Laag'
duidt op een opleiding op (maximaal) lbo-niveau, respectievelijk op een
handarbeidersberoep of werkloosheid.

Bron: De Wit et al. (1993: 40, 42) ITS-bewerking t.b.v. het SCP

Wanneer alle leerlingen te zamen worden genomen, geldt dat alle drie de
categorieën allochtone leerlingen een achterstand hebben op de Nederlandse
leerlingen, maar dit geldt sterker voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen dan
voor de Surinaamse leerlingen. Voor alle drie de categorieën geldt ook dat de
achterstand ernaar tendeert toe te nemen in het tweede en derde leerjaar. Voor de
Surinaamse meisjes resulteert dit erin dat zij in het derde leerjaar inmiddels een
even grote achterstand hebben op de Nederlandse meisjes als de Turkse en
Marokkaanse meisjes. 
Wanneer de positie op de leerjarenladder van alleen de leerlingen van laag
opgeleide ouders worden bezien, dan blijkt dat er, globaal gesproken, achterstanden
blijven bestaan, maar dat deze duidelijk zijn verminderd. Een goed deel van de
achterstand kan dus worden verklaard door het lage opleidingsniveau van de ouders
van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen. Surinaamse jongens met laag
opgeleide ouders hebben in het eerste en tweede leerjaar zelfs een lichte voorsprong
op Nederlandse jongens met laag opgeleide ouders. Bij Surinaamse meisjes doet
iets dergelijks zich niet voor. Ook onder alleen leerlingen van laag opgeleide ouders
blijkt, evenals onder alle leerlingen, dat zij in het derde leerjaar een even grote
achterstand hebben op Nederlandse meisjes als Turkse en Marokkaanse meisjes.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat in dezelfde klas van het voortgezet
onderwijs allochtone leerlingen vaak gemiddeld iets ouder zijn dan autochtone
leerlingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door zij-instroom en vaker
doubleren. Dit gemiddeld van iets oudere leeftijd zijn in dezelfde klas wordt wel
aangeduid met de term `leeftijdsachterstand'. De Wit et al. (1993) constateren
evenwel in hun onderzoek in het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs, in
schooljaar 1991/'92, dat alleen de Marokkaanse leerlingen (nog) een serieuze
leeftijdsachterstand hebben (van ca. 8 maanden), maar dat voor de Turkse en
Surinaamse leerlingen hiervan niet (meer) gesproken kan worden. Deze
leeftijdsachterstand blijkt voorts alleen bij de Marokkaanse leerlingen te verschillen
naar sekse: Marokkaanse jongens zijn gemiddeld vier maanden ouder dan
Marokkaanse meisjes in dezelfde klas. De auteurs concluderen dan ook dat de vrij
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grote leeftijdsachterstand van Marokkaanse leerlingen voor het grootste gedeelte
door de Marokkaanse jongens veroorzaakt wordt.

4.3.4.3 Seksesegregatie naar onderwijsrichting en vakkenpakket

Tabel 4.15 presenteert de aandelen meisjes onder de Turkse en Marokkaanse
leerlingen naar onderwijsrichting in het lbo en het mbo. De conclusie die op grond
van deze tabel kan worden getrokken, is vrij eenvoudig: het patroon van
seksesegregatie onder de Turkse en de Marokkaanse leerlingen vertoont sterke
overeenkomst met dit patroon in de totale leerlingenpopulaties in het
beroepsonderwijs. Meer concreet valt het volgende te constateren. 
In het lbo zijn de Turkse en Marokkaanse meisjes sterk oververtegenwoordigd in
het huishoud- en nijverheidsonderwijs (86% tot 90% meisjes), iets minder sterk in
het economisch en administratief onderwijs (60% tot 62% meisjes) en sterk
ondervertegenwoordigd in het technisch onderwijs (5% tot 6% meisjes). Alleen in
het agrarisch onderwijs zijn de Turkse en Marokkaanse meisjes sterker
ondervertegenwoordigd (30%, resp. 31% tegenover gemiddeld in het lbo 42%, resp.
45%) dan de meisjes onder alle leerlingen (36% tegenover gemiddeld 40%).

Tabel 4.15 Leerlingen in het lager en middelbaar beroepsonderwijs, naar sector en nationaliteit,
schooljaar 1991/'92

Turken Marokkanen alle leerlingen

abs. % vr. abs. % vr. abs. % vr.

lager beroepsonderwijs
gemeensch. leerj. 1.583 42 1.649 40 44.532 43a

technisch onderwijs 2.429 5 2.808 5 84.834 6a

huish.- en nijverh. ond. 1.729 87 2.711 86 47.078 90a

agrarisch ond. 33 30 81 31 18.647 36
econ. en admin. ond. 840 60 806 60 17.411 62b

middenstandsonderwijs 122 49 120 48 7.577 47
nautisch onderwijs 16 8 856 10c c

totaal lbo 6.752 42 8.183 45 220.935 40

middelbaar
beroepsonderwijs

technisch onderwijs 959 5 892 6 90.301 13
dienstv.- en
gezondh.ond. 422 81 473 85 62.116 89
agrarisch onderwijs 2 1 14.980 24c c

econ. en admin.
onderwijs 959 51 727 51 102.776 51
oriënterende en
schakelende
programma's 162 34 208 33 5.679 57
vooropleiding hbo 16 12 4.469 75c c

havo/mbo 10 13 4.083 62c c

totaal mbo 2.530 37 2.326 39 284.404 46

Inclusief individueel beroepsonderwijs.a

Inclusief lager algemeen voortgezet onderwijs.b
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Percentages niet vermeld wegens zeer geringe aantallen (< 25).c

Bron: CBS/ISEO (1994)

De segregatie in het mbo laat een vergelijkbaar patroon zien. Bij zowel de Turkse
en Marokkaanse leerlingen als bij alle leerlingen in het mbo zijn de meisjes sterk
oververtegenwoordigd in het dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (81%
tot 89% meisjes), gelijk vertegenwoordigd in het economisch en administratief
onderwijs (steeds 51% meisjes) en sterk ondervertegenwoordigd in het technisch
onderwijs (5% tot 13% meisjes). 

Tabel 4.16 Studieperspectiefscore  in de tweede fase van het voortgezet onderwijs , naara b

etniciteit en sekse, 1992

meisjes jongens verschil
meisjes-jongens

Turken -.21 -.06 -.15
Marokkanen -.28 .00 -.28
Surinamers/Antillianen -.28 -.17 -.11
Nederlanders -.10 .23 -.33

verschil met Nederlanders
Turken .11 .29
Marokkanen .18 .23
Surinamers/Antillianen .18 .40

De studieperspectiefscore representeert het aantal doorstroommogelijkheden vanuit eena

bepaalde onderwijspositie; het is een functie van het leerjaar waarin de leerling zich bevindt,
het schooltype, het vakkenpakket en het niveau van de gevolgde vakken. In het onderzoek
van Hofman gaat het om doorstroommogelijkheden van leerlingen in het lbo, mavo en havo
naar de diverse studierichtingen in het mbo en hbo. 
In de tabel is het studieperspectief geoperationaliseerd als standaardafwijking van het
schooltypegemiddelde (zie Hofman 1993: 132, 138).
In het onderzoek participeren leerlingen die tijdens de eerste meting (1990) in de tweedeb

klas van het lbo en mavo en in de derde klas van het havo zaten; tijdens de tweede meting
(1992) konden zij in principe zijn gevorderd tot en met het eindexamen (zie p. 100).

Bron: Hofman (1993: 138)

Seksesegregatie in het algemeen voortgezet onderwijs komt tot uiting in de keuze
van het vakkenpakket. Bekend is bijvoorbeeld dat meisjes vaker talen in hun pakket
kiezen en jongens vaker wiskunde (Niphuis-Nell 1992). Een belangrijk gevolg van
de gekozen vakken betreft het aantal doorstroommogelijkheden in het
vervolgonderwijs dat met de keuze wordt opengelaten. Gemiddeld beperkt de
vakkenpakketkeuze van meisjes het aantal doorstroommogelijkheden in sterkere
mate dan de vakkenpakketkeuze van jongens. Het onderzoek van Hofman (1993)
geeft hierover enige informatie voor ook Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse/Antilliaanse meisjes en jongens. In tabel 4.16 zijn de desbetreffende
studieperspectiefscores opgenomen (geoperationaliseerd als standaardafwijking van
het schooltypegemiddelde). Voor elke herkomstcategorie blijkt te gelden dat
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meisjes minder kansrijke vakkenpakketten kiezen dan jongens. De sekseverschillen
zijn het grootst bij de Nederlandse en de Marokkaanse leerlingen. Allochtone
meisjes kiezen minder kansrijke pakketten dan autochtone meisjes en een dergelijke
verhouding geldt ook voor de jongens. Daarmee zijn het de allochtone meisjes die
de minst kansrijke pakketten kiezen en de Nederlandse jongens die de meest
kansrijke keuzen maken. 
De studie van Hofman heeft alleen betrekking op leerlingen op het lbo, mavo en
havo. Over vakkenpakketkeuze van allochtone leerlingen op het vwo zijn geen
gegevens bekend.

4.3.4.4 Doorstroming naar het hoger onderwijs

Voor toelating tot het hoger onderwijs is een diploma nodig van het mbo, havo of
vwo. In een onderzoek onder elf Amsterdamse havo/vwo-scholen bleek de
doorstroming van allochtone leerlingen naar het hoger onderwijs niet af te wijken
van die van de autochtone leerlingen (Tesser 1993: 126). Dit impliceert dat
allochtone leerlingen die het havo/vwo met een diploma hebben afgesloten, niet in
mindere mate dan autochtone leerlingen voor het hoger onderwijs kiezen. De
beperkte deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs is dan ook vooral een
gevolg van hun ondervertegenwoordiging in onderwijssoorten in het voortgezet
onderwijs die toegang geven tot het hbo en wo. Dit geldt voor beide seksen, zij het
wel voor allochtone meisjes sterker dan voor allochtone jongens.

De Leerlingenstatistieken van het CBS biedt alleen informatie over Turkse en
Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn
geïdentificeerd op grond van hun nationaliteit. Zoals bekend is het
nationaliteitscriterium voor personen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst niet
zinvol en de Leerlingenstatistieken biedt over hen dan ook geen informatie. 
Tabel 4.17 geeft enige informatie over de deelname van Turkse en Marokkaanse
leerlingen in schooltypen die, bij een succesvolle afsluiting, toegang geven tot het
hbo en/of het wetenschappelijk onderwijs. Dat er sprake is van
ondervertegenwoordiging van Turkse en Marokkaanse leerlingen in deze
schooltypen wordt aannemelijk als de percentages in de tabel vergeleken worden
met de percentages Turken en Marokkanen in de leeftijdsgroepen die deze
schooltypen bevolken. Per 1 januari 1992 lag het aandeel Turken en Marokkanen
hierin rond de 2%; het liep uiteen van minimaal 1,7% (voor de Marokkaanse
vrouwen onder de totale vrouwelijke bevolking van 15-19 jaar) tot maximaal 2,3%
(voor de Turkse vrouwen onder de totale vrouwelijke bevolking van 15-19 jaar,
resp. de Turkse mannen onder de totale mannelijke bevolking van 10-14 jaar) (CBS
1992a).
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Tabel 4.17 Leerlingen in de onderwijssoorten die toegang geven tot het hoger onderwijs (hbo
en/of wo), schooljaren 1989/'90 en 1991/'92 (absoluut en in procenten van het totaal aantal
vrouwelijke, resp. mannelijke leerlingen per schooltype)

   1989/'90    1991/'92

abs. in % abs. in %

vrouwen

Turken
mbo 600 0,4 944 0,7
havo 390 0,5 474 0,6
vwo 292 0,3 382 0,5

Marokkanen
mbo 399 0,3 906 0,7
havo 279 0,3 468 0,6
vwo 175 0,2 265 0,3

mannen

Turken
mbo 952 0,6 1.586 1,0
havo 516 0,8 623 1,0
vwo 446 0,5 452 0,6

Marokkanen
mbo 516 0,3 1.420 0,9
havo 322 0,5 463 0,7
vwo 241 0,3 353 0,4

Bron CBS/ISEO (1991 en 1994)

Tabel 4.17 laat ook zien dat zich in een periode van slechts twee jaar een duidelijke
stijging voordoet van zowel de absolute aantallen als van de percentages in de
desbetreffende leerlingenpopulaties. Hieruit kan echter geen conclusie getrokken
worden over een eventuele stijging van het opleidingsniveau van de schoolgaande
generaties Turken en Marokkanen. Reden hiervoor is dat in de stijging van aantallen
en aandelen in ieder geval ook een effect aanwezig is van de geleidelijk toenemende
aandelen Turken en Marokkanen in de totale jeugdige bevolking in ons land. Helaas
is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de sterkteverhouding van beide
effecten. 
Wel kan gesteld worden dat de toename van de absolute aantallen Turken en
Marokkanen in deze drie schooltypen in het voortgezet onderwijs in de komende
jaren ook in het hoger onderwijs zal leiden tot een (voortgaande) toename van de
aantallen Turkse en Marokkaanse studenten van beiderlei kunne.
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4.3.5 Hoger onderwijs

Deelname en aandelen meisjes
Over deelname in het hbo en wetenschappelijk onderwijs is alleen statistisch
materiaal beschikbaar voor Turkse en Marokkaanse studenten. Dat geldt ook voor
gegevens over seksesegregatie naar studierichting. In deze paragraaf komen
daardoor Surinaamse en Antilliaanse studenten in het geheel niet aan de orde.

Tabel 4.18 Studenten in het hoger onderwijs, naar nationaliteit en sekse, studiejaren
1984/'85-1992/'93 (in absolute aantallen en procenten vrouwen)

1984/'85 1985/'86 1986/'87 1989/'90 1991/'92 1992/'93

hoger
beroepsonderwijs                       a

Turken
totaal 210 240 250 . 430 .
vrouwen 40 50 60 . 120 .
% vrouwen 19 21 24 . 28 .

Marokkanen
totaal 60 70 80 . 250 .
vrouwen 10 10 20 . 70 .
% vrouwen 17 14 25 . 28 .

Nederlanders .
totaal 144.540 146.640 148.870 . 204.370 .
vrouwen 63.470 65.160 67.040 . 96.360 .
% vrouwen 44 44 45 . 47 .

wetenschappelijk
onderwijs                    b

Turken
totaal 130 140 180 370 550 660
vrouwen 20 30 50 120 180 230
% vrouwen 15 21 28 32 33 35

Marokkanen
totaal 50 60 80 220 370 430
vrouwen 10 10 10 30 70 90
% vrouwen 20 17 13 14 19 21

Nederlanders
totaal 163.370 168.020 172.380 171.190 193.620 195.380
vrouwen 58.210 61.570 65.310 71.040 84.880 86.980
% vrouwen 36 37 38 41 44 45

Voltijdonderwijs.a

Voltijd- en deeltijdonderwijs.b

Bron: CBS (1992b) en niet eerder gepubliceerde CBS-gegevens

Tabel 4.18 geeft over een reeks van jaren de absolute aantallen studenten in het
hoger onderwijs met respectievelijk de Turkse, Marokkaanse en Nederlandse
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nationaliteit alsmede de percentages vrouwelijke studenten. In zowel het hbo als het
wetenschappelijk onderwijs nemen de absolute aantallen studenten uit de beide
minderheidsgroeperingen heel duidelijk toe. In het totale aantal ingeschrevenen in
het hbo of wetenschappelijk onderwijs belopen hun aandelen thans weliswaar nog
geen 1%, maar de hier geconstateerde groei duidt op snel verlopende veranderingen.

Ook in de aandelen vrouwelijke studenten zijn duidelijke ontwikkelingen te
bespeuren die voor alle drie de nationaliteiten in de richting gaan van een, soms zeer
snelle, toename. 
De ogenschijnlijke daling bij de Marokkanen van het percentage vrouwelijke
studenten in het wetenschappelijk onderwijs in de periode 1984/'85-1986/'87 kan
gemakkelijk veroorzaakt zijn door toevalsfluctuaties als gevolg van de zeer kleine
absolute aantallen, die bovendien zijn afgerond op hele tientallen. In 1989/'90 maar
vooral daarna, zijn de aantallen voldoende groot geworden om dan ook bij de
Marokkanen met overtuiging een toename van het aandeel vrouwelijke
wo-studenten te kunnen constateren, en wel van 14% in het studiejaar 1989/'90 naar
21% in 1992/'93. Van de Turkse studenten was in 1992/'93 al 35% van het
vrouwelijk geslacht.

In vergelijking met de situatie in de landen van herkomst hebben de in Nederland
woonachtige Turkse en Marokkaanse vrouwen nog een geringer aandeel in het
hoger onderwijs (hbo + wo) verworven dan hun seksegenoten in deze landen. Het
aandeel vrouwen in het hoger onderwijs onder de Turken in Nederland is 31%
(1991/'92), in Turkije is dit 34% (1991). Het aandeel vrouwen in het hoger
onderwijs onder de Marokkanen in Nederland is 23% (1991/'92), in Marokko is dit
36% (1990) (tabel 4.18 en Unesco 1993).
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Tabel 4.19 Studenten in het hoger onderwijs,  naar sector of faculteit, nationaliteit en sekse,a

studiejaar 1991/'92 (in procenten)

Turken Marokkanen Nederlanders

v m v m v m

hoger beroepsonderwijs
agrarisch 1 - - 0 2 5
techn.+toeg.natw. 7 37 4 31 6 35
gezondheidszorg 4 1 7 2 15 4
economie 20 23 19 13 24 30
sociaal-agogisch 33 20 39 19 17 6
kunst 5 4 - 1 9 6
pedagogisch 31 15 31 34 27 14

(n = 100%) (193) (417) (96) (301) 06) (129.627)
(119.2

wetenschappelijk onderwijs
godgeleerdheid - - - - 1 1
letteren 12 9 34 14 23 8
wijsbegeerte - 1 - - 1 1

geneeskunde 21 13 6 4 7 5
tandheelkunde 1 1 - - 0 0
diergeneeskunde - - - - 1 1
overige medische studies 1 1 - 0 3 1

wisk. en
natuurwetenschappen 4 8 9 22 5 9
technische
wetenschappen 4 26 12 43 4 21
landbouwwetenschappen 1 1 1 1 3 3

rechtsgeleerdheid 27 12 22 3 17 15
economische
wetenschappen 7 14 1 8 7 18
sociale wetenschappen 20 11 12 3 23 11
geografie en prehistorie - 1 - 1 2 2
bedrijfskunde 3 2 1 1 2 3
lichamelijke opvoeding - - - - 0 0

theologische
universiteiten - - - - 1 1
Nijenrode univ. v.
bedrijfsk. - - - - 0 0
Universiteit voor
humanistiek - - - - 0 0

 (n = 100%) (179) (367) (67) (299) 3) (105.032)
(82.20

Voor zowel hbo als wetenschappelijk onderwijs gaat het om voltijd- plus deeltijdonderwijs.a

Bron: CBS, diverse publikaties alsmede niet eerder gepubliceerde gegevens; SCP-bewerking

Seksesegregatie naar studierichting
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Tabel 4.19 geeft de verdelingen weer van de Turkse, Marokkaanse en Nederlandse
vrouwelijke en mannelijke studenten over een aantal verschillende studierichtingen.
De belangrijkste conclusies die vergelijking van de gegevens in deze tabel oplevert,
zijn de volgende.
In zowel het hbo als het wetenschappelijk onderwijs is de seksesegregatie het
sterkst in de technische wetenschappen; dit geldt zowel voor de Turkse en de
Marokkaanse studenten als voor de Nederlandse.
Naast sekseverschillen in de verdeling over de studierichtingen is er ook sprake van
nationaliteitsverschillen. Wat dit betreft valt voor het hbo het volgende het meest
op. Zowel de Turkse als de Marokkaanse studenten en onder hen zowel de vrouwen
als de mannen zijn, in vergelijking met de Nederlandse vrouwelijke en mannelijke
studenten, sterker geconcentreerd in het sociaal-agogisch onderwijs. Vermoedelijk
hangt dit samen met de aanwezigheid in dit onderwijs van studierichtingen die
speciaal opleiden voor maatschappelijk werk onder allochtonen. Daarnaast zijn de
Marokkaanse mannen in vergelijking met de Turkse en Nederlandse mannen sterker
geconcentreerd in het pedagogisch onderwijs.

De meest opvallende nationaliteitsverschillen in het wetenschappelijk onderwijs
komen hiermee niet helemaal overeen. De Turkse studenten zijn in vergelijking met
de Nederlandse studenten sterker geconcentreerd in de geneeskunde, en dit geldt
zowel voor de vrouwelijke als voor de mannelijke studenten. Tevens concentreren
de Turkse vrouwelijke studenten zich sterk, en sterker dan de Nederlandse
vrouwelijke studenten, in de rechtsgeleerdheid.
De Marokkaanse studenten zijn in vergelijking met de Nederlandse studenten
sterker geconcentreerd in de technische wetenschappen, en ook dit geldt zowel voor
de vrouwelijke als voor de mannelijke studenten. Tevens doet zich bij de
Marokkaanse studenten een grotere concentratie voor in de wiskunde en
natuurwetenschappen, maar dit geldt alleen voor de mannelijke studenten. De
vrouwelijke Marokkaanse studenten daarentegen concentreren zich sterk, en sterker
dan de Nederlandse vrouwelijke studenten, in de letteren.

Inspectie van de verdeling van studenten over studierichtingen in de landen van
herkomst leidt tot de conclusie dat zich ook daar seksesegregatie naar studierichting
voordoet, maar dat daarin enigszins andere accenten zijn waar te nemen dan onder
Nederlandse studenten in Nederland. 
Marokkaanse studenten in Marokko - zowel vrouwen als mannen - zijn sterker dan
de Nederlandse studenten in Nederland geconcentreerd in de natuurwetenschappen
en in de geesteswetenschappen. Het lijkt er dus op dat Marokkaanse studenten in
Nederland deze voorkeuren ontlenen aan de cultuur in hun land van herkomst.
Voor Turkije kon geen overeenkomstige hogere concentratie in de medische
wetenschappen en de rechtsgeleerdheid worden ontdekt. Studenten zijn daar in hoge
mate geconcentreerd in de sociale wetenschappen (van de vrouwelijke studenten
43%, van de mannelijke studenten 48% (1991)) (Unesco 1993).

Studieresultaten
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Informatie over het verloop van de studie bij allochtone studenten in het
wetenschappelijk onderwijs is niet beschikbaar. Voor het hbo levert alleen een
recente discussienota van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W
1993) enkele gegevens. Hieruit blijkt dat vooral allochtone studenten die hun
vooropleiding niet in Nederland hebben gevolgd, veel moeite hebben met de
propaedeuse. Het propaedeuserendement van allochtone studenten die hun
vooropleiding in Nederland hebben gehad, is ongeveer gelijk aan dat van
autochtone studenten.

4.4 Verklarende factoren voor de lagere participatie en prestatie

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen brengen het gemiddeld
genomen duidelijk minder ver in het onderwijs dan Nederlandse leerlingen. Al in
het basisonderwijs blijven hun prestaties achter en deze achterstand wordt in het
voortgezet onderwijs niet meer ingehaald. In de inleidende paragraaf (§ 4.3.1) werd
al een aantal verklarende factoren hiervoor genoemd. In de onderhavige paragraaf
wordt dit nader toegelicht. Eerst volgt een algemene - niet naar sekse
gespecificeerde - toelichting, die voornamelijk gebaseerd is op de rapportage van
Tesser (1993: 158-172). Daarna wordt ingegaan op factoren die voor meisjes mede
een rol (kunnen) spelen.

In de ontwikkeling van een schoolloopbaan spelen zowel de ontwikkeling van het
leerproces een belangrijke rol als de keuzen die worden gemaakt op cruciale
momenten in de loopbaan. Het leerproces kan worden opgevat als een zich
geleidelijk uitbreidend repertoire van kennis en vaardigheden, dat leerlingen zich
door instructie en verwerking van leerstof eigen maken. Dit proces is in sterke mate
cumulatief van aard: later verworven vaardigheden bouwen voort op wat eerder is
geleerd. Belangrijke keuzemomenten zijn de keuze van een basisschool, de keuze
van een schooltype voor het voortgezet onderwijs, de keuze van vakken of
studierichting, en de keuze al dan niet van school(type) te veranderen, een
vervolgopleiding te gaan doen, of de schoolloopbaan te beëindigen.

Leerprocessen en cruciale keuzen worden beïnvloed door persoonlijke
eigenschappen van de leerlingen zelf, zoals intelligentie, motivatie en
persoonlijkheidskenmerken. Tevens spelen voor- en buitenschoolse factoren een rol
in de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het schoolse
leren. Hierbij gaat het er vooral om welke vaardigheden kinderen leren van hun
ouders en van de sociale omgeving waarin zij opgroeien. Daarnaast beïnvloedt de
cultuur - waarden en normen - in het primaire opvoedingsmilieu het leerproces
alsmede de cruciale keuzen die worden gemaakt. Naast voor- en buitenschoolse
factoren, zijn er ook binnenschoolse factoren die invloed uitoefenen op leerproces
en keuzen, zoals de houding van leerkrachten en het curriculum.

Voor- en buitenschoolse factoren
Onder de voorschoolse verworvenheden neemt de taalvaardigheid in het Nederlands
een belangrijke plaats in. Leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is,
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hebben bij het begin van het basisonderwijs een beperkte taalvaardigheid in het
Nederlands. Dit geldt voor het overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen, maar ook voor een deel van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen.
Bij leerlingen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, is een beperkte
taalvaardigheid in het Nederlands uiteraard een frequent verschijnsel; dat is dan ook
een van de redenen dat zij-instromers in het onderwijs het vaak extra moeilijk
hebben. Het belang van taalvaardigheid weegt als het ware dubbel, omdat
Nederlands zowel een kernvak is in het curriculum als de instructietaal voor alle
andere vakken.

De invloed van het sociale milieu waarin kinderen opgroeien is van groot belang
voor het succes in hun schoolloopbaan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van
Bosker (1990) dat ongeveer 70% van de milieugebonden ongelijkheid in
onderwijspositie ontstaat in de voorschoolse periode en in de basisschoolperiode,
waarbij 25% voor rekening komt van alleen de voorschoolse periode. Volgens
Leseman (1989) slagen hoger opgeleide ouders er beter in om de voorschoolse
ontwikkeling van vaardigheden bij hun kinderen te bevorderen dan ouders met een
laag opleidingsniveau. Ook keuzen in de schoolloopbaan worden mede beïnvloed
door het opleidingsniveau van de ouders. 
Het opleidingsniveau van de ouders van Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is
gemiddeld iets lager dan dat van Nederlandse ouders. Verreweg het laagst is echter
het opleidingsniveau van de ouders van Turkse en Marokkaanse leerlingen; een niet
gering deel van deze ouders heeft zelfs nooit een (basis)school bezocht en heeft dus
een nog lager opleidingsniveau dan de laagst opgeleide Nederlandse ouders. Ten
minste een deel van de achterstand in het onderwijs van Turkse en Marokkaanse
leerlingen kan daarom toegeschreven worden aan het lage opleidingsniveau van hun
ouders. 

Opvoedingspraktijken van ouders worden voor een deel beïnvloed door hun
opleidingsniveau. Deze samenhang heeft onder meer te maken met de inhoud en
kwaliteit van de verbale interactie tussen ouders en kinderen, hetgeen invloed heeft
op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast doen zich ook
cultuurgebonden verschillen tussen etnische groepen voor in opvoedingspraktijken,
die invloed hebben op het voorschoolse leren van kinderen. Zo blijkt uit het
onderzoek van Pels (1991) dat in Marokkaanse gezinnen een taboe rust op
tegenspreken en waarom-vragen van kinderen. Een positieve reactie op een
waarom-vraag kan echter een belangrijk moment van informele instructie zijn. Ook
andere onderzoeken laten zien dat er verschillen zijn in Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Nederlandse opvoedingspraktijken op de terreinen van spelen met de
kinderen, de beschikking hebben over speelgoed en kinderboeken, en lezen en
voorlezen. Dat deze verschillen in opvoedingspraktijken invloed hebben op de
latere prestaties op de basisschool is wel aannemelijk, maar in welke mate dat het
geval is, is in feite nog onbekend.

Binnenschoolse factoren
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Ook in het onderwijs zelf lijken factoren aanwezig die bijdragen aan de achterstand
van allochtone leerlingen of die verhinderen dat gedurende de schoolloopbaan de
achterstand vermindert. Zo kunnen allochtone leerlingen door een gebrekkige
Nederlandse woordenschat een groot deel van de instructie missen, terwijl op de
meeste basisscholen woordenschattraining geen expliciet onderdeel is van het
curriculum. Dit heeft tot gevolg dat de effectieve instructie- en leertijd voor
allochtone leerlingen vaak veel geringer is dan voor autochtone leerlingen. 

Een andere binnenschoolse factor kan de in paragraaf 4.3.3 reeds vermelde te hoge
doorverwijzing van allochtone leerlingen zijn bij de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs. In hoeverre dit de schoolloopbaan daadwerkelijk nadelig
beïnvloedt, is echter nog niet duidelijk.

Een derde factor is het verschijnsel van de `concentratiescholen'. Een groot deel van
de Turkse en Marokkaanse leerlingen zit op scholen met een hoge concentratie
allochtone leerlingen. Tesser (1993) concludeert dat er een effect lijkt te zijn van
`concentratie' op prestatie, maar het mechanisme via welke deze relatie tot stand
komt is niet duidelijk. De meest plausibele verklaring acht hij dat allochtone
leerlingen in elke jaargroep een aanvangsachterstand met zich meenemen. Dit leidt
ertoe dat in klassen waarin zij de meerderheid vormen, de leerkracht er niet in slaagt
de leerstof volledig te presenteren, waardoor de gemiddelde toetsprestaties van alle
leerlingen in deze klassen lager zijn.

Een laatste binnenschoolse factor die genoemd kan worden, is het afwijkende
curriculum dat de meeste Turkse en Marokkaanse leerlingen volgen: zij krijgen een
extra vak, het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC). Om hieraan deel te nemen
moeten de leerlingen enige tijd de klas uit, waardoor ze lessen missen. Het is
denkbaar dat dit een negatief effect heeft op hun prestaties. Er zijn echter ook
argumenten om een positief effect van het OETC op de schoolprestaties te
verwachten. Er wordt dan bijvoorbeeld uitgegaan van een positief effect van de
taalvaardigheid in de eigen taal op de ontwikkeling van de taalvaardigheid in het
Nederlands. Tesser (1993) stelt dat het beschikbare onderzoek niet duidelijk wijst
op een negatief of positief effect van deelname aan het OETC op de
schoolprestaties, maar hij lijkt toch eerder geneigd om rekening te houden met een
negatief dan met een positief effect.

Tesser (1993) wijst er ten slotte op dat niet alleen wat scholen doen de achterstand
van allochtone leerlingen kan beïnvloeden, maar ook wat scholen nalaten.
Hieronder valt bijvoorbeeld de eerder genoemde woordenschattraining, en meer in
het algemeen extra instructie en oefening voor leerlingen die onderdelen van de
leerstof niet voldoende oppakken. Er zijn aanwijzingen dat een dergelijke
benadering effectief kan zijn, maar in het Nederlandse onderwijs is een dergelijke
aanpak geen gemeengoed.

Factoren die voor meisjes mede een rol spelen
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Voor alle meisjes, allochtone zowel als autochtone, speelt het dubbele
toekomstperspectief een rol. Dit perspectief behelst enerzijds de rollen van
echtgenote/partner en/of moeder met de daaraan verbonden huishoudelijke- en
zorgverplichtingen, en anderzijds de deelname aan betaalde arbeid. Er zijn echter
duidelijke verschillen tussen de diverse etnisch-culturele groeperingen in de wijze
waarop het dubbele perspectief is geconstrueerd. Deze verschillen betreffen met
name:
- de accenten die op de ene zijde dan wel de andere zijde van het dubbele

toekomstperspectief worden gelegd; 
- de fasering (leeftijd) van de realisering van deze perspectieven. 

In hoofdstuk 3 kwamen de seksuele moraal, relatievorming, huwelijk en kinderen
krijgen aan de orde. Vooral in de opvoeding van Turkse en Marokkaanse meisjes
ligt een zwaar accent op het toekomstperspectief van huwelijk en kinderen krijgen
en bovendien treedt deze levensfase al op jonge leeftijd in (vóór het 20e of uiterlijk
25e jaar). Interferentie van dit toekomstperspectief met een succesvolle
schoolloopbaan kan zich op verschillende manieren voordoen. Ter voorbereiding op
huwelijk en moederschap krijgen Turkse en Marokkaanse meisjes vanaf ongeveer
hun tiende jaar taken in het huishouden en in de zorg voor eventuele jongere
kinderen. Uit hoofdstuk 6 komt naar voren dat Turkse en Marokkaanse meisjes
inderdaad meer tijd hieraan besteden dan hun mannelijke herkomstgenoten en dan
autochtone meisjes en jongens. Deze extra tijdsinvestering kan ten koste gaan van
hun vrije tijd, maar ook van de tijd die ze anders zouden besteden aan huiswerk
voor school. Naast deze praktische consequentie heeft het dubbele
toekomstperspectief ook invloed op de oriëntatie van ouders en meisjes op
onderwijs enerzijds en (voorbereiding op) huwelijk en gezin anderzijds. Wanneer er
in het huishouden van de ouders hulp nodig is, wanneer zich een
huwelijkskandidaat aandient, of wanneer het op school niet zo goed gaat of er thuis
problemen zijn met de opvoeding, dan loopt de Turkse of Marokkaanse dochter -
veel eerder dan de zoon of dan andere meisjes - de kans dat haar schoolloopbaan
wordt beëindigd, al dan niet met een diploma. 

De gegevens over verzuim en uitval van Turkse en Marokkaanse meisjes (§ 4.3.4)
geven aanleiding te veronderstellen dat het grote belang van huwelijk en gezin
vooral invloed heeft op het bereikte eindniveau waarmee ze de school verlaten. In
de eerste drie à vier jaren in het voortgezet onderwijs zijn deze cijfers voor hen
immers gunstiger dan voor hun mannelijke herkomstgenoten. Wel is het
aannemelijk dat gemiddeld gesproken Turkse en Marokkaanse meisjes thans nog
met een lager eindniveau het onderwijs verlaten dan Turkse en Marokkaanse
jongens, maar er zijn ook signalen dat dit verschil tussen de seksen vermindert
(§ 4.3.4 en § 4.3.5).

Evenals Turkse en Marokkaanse meisjes besteden ook Surinaamse Creoolse en
Antilliaanse meisjes meer tijd aan huishoudelijk werk dan hun mannelijke
herkomstgenoten en dan autochtone meisjes en jongens. Maar wel liggen voor
Surinaamse Creoolse en Antilliaanse meisjes de accenten in het dubbele
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toekomstperspectief duidelijk anders dan bij Turkse en Marokkaanse meisjes. Een
huwelijk of een relatie en moederschap zijn in aanzienlijk mindere mate aan elkaar
gekoppeld, en alleenstaand moederschap is in principe een alternatief. Naast een
relatie en moederschap heeft in het toekomstperspectief economische
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van een man een groot gewicht. Een
zwangerschap op jonge leeftijd wordt gezien als een bedreiging voor het afmaken
van de opleiding en dus voor toekomstige economische zelfstandigheid, maar het
hoeft niet automatisch te betekenen dat de opleiding of het werk wordt gestaakt.
Moederschap wordt vermoedelijk vanaf de leeftijd van 20 jaar als acceptabel gezien
en heeft - alweer vermoedelijk - in mindere mate dan bij Turken en Marokkanen een
bovengrens waarop deze passage naar de volwassenheid bij voorkeur moet hebben
plaatsgehad.
Voor Surinaams-Hindostaanse meisjes komen de accenten in het dubbele
toekomstperspectief en de fasering van de realisering ervan meer overeen met die
van de Turkse en Marokkaanse meisjes dan met die van de Surinaamse Creoolse
meisjes. 

De aard van de dubbele toekomstperspectieven van deze groepen allochtone meisjes
maakt duidelijk dat er in hun levensloop minder `ruimte' voorzien is voor het -
langdurig - volgen van onderwijs dan het geval is voor Nederlandse meisjes. Met
`ruimte' is zowel de hoeveel tijd of onderwijsjaren bedoeld als het belang dat
onderwijs krijgt in verhouding tot het belang van huwelijk, gezin en moederschap. 
Ter relativering van de zich thans voordoende vrij grote verschillen, zij er overigens
op gewezen dat de ruimte die Nederlandse meisjes (en jongens) thans krijgen om
een goede opleiding te volgen, historisch gezien nog maar van recente datum is. Tot
in de jaren zestig was hun ruimte even beperkt als die van allochtone meisjes (en
jongens) nu. En eerst sinds de jaren tachtig verlaten Nederlandse meisjes het
voltijd-dagonderwijs met een gemiddeld gesproken even hoog eindniveau als de
Nederlandse jongens.

4.5 Studie- en beroepskeuze

In de studie- en beroepskeuze door allochtonen kunnen specifieke problemen een
rol spelen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouders veel
waarde hechten aan een goede opleiding en vervolgens een goede baan voor hun
kinderen. Dit geldt zowel voor de dochters als voor de zonen, zij het voor de
laatsten misschien in iets sterkere mate. De onderwijsaspiraties van deze ouders zijn
veelal hoog en vertonen aldus vaak een discrepantie met de feitelijke
onderwijsprestaties van hun kinderen. Ouders zowel als kinderen overschatten vaak
de mogelijkheden van de laatsten om een succesvolle schoolloopbaan te realiseren.
Dit optimisme blijkt gepaard te gaan met een vrij groot gebrek aan kennis van aard
en inhoud van het onderwijs, het onderwijssysteem, de relatie tussen opleiding en
beroep en de arbeidsmarktsituatie. De discrepantie tussen aspiraties en prestaties
wordt voor een goed deel verklaard door deze gebrekkige kennis. Veel Turkse en
Marokkaanse ouders weten nauwelijks wat er voor nodig is om de gewenste
opleiding te voltooien en het gewenste beroep te bereiken. Ze kennen noch de aard,
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noch de lengte van de leerweg die naar het gewenste beroep(sniveau) moet leiden.
Bij Surinaamse ouders doet een dergelijk gebrek aan kennis zich niet voor (Van Eck
et al. 1994).

De weinig realistische opleidings- en beroepswensen van Turkse en Marokkaanse
ouders kunnen waarschijnlijk worden verklaard uit hun referentiekader, dat
gebaseerd is op de situatie in het land van herkomst. Zeker de Turken en
Marokkanen die van het platteland afkomstig zijn, hebben een beeld van de
beroepenstructuur zoals die zich voordoet in een pre-industriële samenleving. In een
postindustriële samenleving als de Nederlandse is de beroependifferentiatie vele
malen groter en complexer. Het gevolg is dat Turkse en Marokkaanse ouders en hun
kinderen kiezen uit een veel smaller spectrum van opleidingen en beroepen dan
Nederlandse ouders en hun kinderen. Voor zover hun ouders behoren tot de eerste
generatie, zijn Turkse en Marokkaanse kinderen, zeker als zij hier zijn geboren of
op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, vaak beter op de hoogte van het
onderwijssysteem dan hun ouders.

De keuzeruimte voor studie- en beroepskeuze verschilt niet alleen naar etnisch
milieu, maar ook naar sociaal-economisch milieu en naar sekse. Volgens de theorie
van Gottfredson (1981) is de beroepskeuze een proces waarin, parallel aan het
uitkristalliseren van een zelfconcept of identiteit, voortdurend beroepen en
beroepsvelden worden afgestreept. Het kind kijkt in aanvang onbelemmerd naar elk
beroep (begin basisschoolleeftijd). Rond het tiende levensjaar is het zelfconcept
volledig ontwikkeld op het punt van de sekserol en vanaf die leeftijd strepen meisjes
(en jongens) die beroepen af die niet passen bij hun sekse, vooral de typische
mannenberoepen (resp. vrouwenberoepen) en in veel mindere mate de sekseneutrale
beroepen. Daarna volgt een oriëntatie op de eigen sociaal-economische klasse,
waarna beroepen worden afgestreept die een te laag of te hoog prestige hebben, of
die te veel inspanning of investering zouden vergen. Aldus kristalliseert vanaf het
eind van de basisschoolperiode een naar sekse en sociaal-economisch milieu
begrensde zone van acceptabele studie- en beroepsalternatieven uit, die geacht
wordt rond het veertiende jaar voltooid te zijn. Vanaf dat jaar ontwikkelt zich het
`unieke zelf', waarbij het proces van eliminatie van beroepen verder verloopt via
persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Allochtone ouders die zelf zijn opgegroeid in pre-industriële samenlevingen
hanteren een andere zone van acceptabele beroepsalternatieven voor hun kinderen
dan autochtone ouders. Met name voor meisjes worden door veel allochtone ouders
maatstaven gehanteerd die afgeleid zijn van de rol van de vrouw in het land van
herkomst, hetgeen resulteert in een zeer smalle zone van alternatieven: slechts
weinig beroepen worden acceptabel gevonden. Deze zone weerspiegelt een
sekserolverdeling in een weinig geïndustrialiseerde samenleving, die veel strikter is
dan in een postindustriële samenleving. De zone van acceptabele
beroepsalternatieven van autochtone ouders en kinderen bestaat, naast typische
vrouwen- en mannenberoepen, ook uit een breed scala aan sekseneutrale beroepen,
en veel autochtone meisjes hebben een sekseneutrale beroepswens. Bij allochtonen
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afkomstig uit pre-industriële samenlevingen lijkt dit sekseneutrale gebied kleiner te
zijn (Meijers 1991; Krooneman 1994). 

4.6 De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt of huishouden

In hoofdstuk 3 bleek al dat de levensloop van vrouwen uit verschillende
herkomstgroeperingen sterk kan verschillen wat betreft de leeftijd waarop zij
trouwen of hun eerste kind krijgen. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen
trouwen jong en krijgen op jonge leeftijd kinderen. Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen en vooral autochtone vrouwen stellen gezinsvorming uit tot een latere
leeftijd. Deze verschillen worden weerspiegeld in gegevens met betrekking tot de
overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en/of het huishouden, zoals deze
zijn gepresenteerd in tabel 4.20.

Uit de SPVA-gegevens in de tabel blijkt dat op de leeftijd van 15-19 jaar rond de
80% van zowel de meisjes als de jongens nog het volgen van onderwijs als
voornaamste dagelijkse bezigheid heeft. De duidelijkste uitzondering op deze regel
wordt gevormd door de Turkse meisjes, van wie slechts 54% het volgen van
onderwijs als voornaamste bezigheid heeft opgegeven. Dit spoort met de in
paragraaf 3.4 geconstateerde ongunstiger sekseratio's onder de Turkse leerlingen in
het voortgezet onderwijs in vergelijking met de Marokkaanse leerlingen. Tevens
spoort het met het in paragraaf 4.3.4.2 geconstateerde hoge aandeel schoolverlaters
(met en zonder diploma) onder de Turkse meisjes in het begin van het vijfde leerjaar
in het voortgezet onderwijs; dit aandeel bleek aanmerkelijk hoger dan bij de
Surinaamse/Antilliaanse meisjes, en vooral dan bij de Marokkaanse meisjes.

Op de leeftijd van 20-24 jaar zijn de aandelen jongeren die nog onderwijs als
voornaamste bezigheid hebben, beduidend lager dan op de leeftijd van 15-19 jaar.
Het laagst zijn deze aandelen bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen.
Dat het bij de Turkse vrouwen en mannen lager ligt dan bij de Marokkaanse, kan
samenhangen met de lagere huwelijksleeftijd van de Turken. Verreweg het hoogst
zijn de aandelen 20-24-jarigen die nog onderwijs volgen onder de Antillianen. Dit
laatste sluit min of meer aan bij de bevinding in paragraaf 4.2.2 dat de Antillianen
van alle herkomstgroeperingen het vaakst deelnemen aan enigerlei vorm van
volwasseneneducatie en bij de veronderstelling dat een en ander kan samenhangen
met selectieve migratie. 
In tegenstelling tot de situatie op de leeftijd van 15-19 jaar, doen zich op de leeftijd
van 20-24 jaar duidelijke verschillen voor naar sekse in het volgen van onderwijs.
Voor alle herkomstgroeperingen geldt dat 20-24-jarige vrouwen dit minder vaak
opgeven als voornaamste dagelijkse bezigheid dan hun mannelijke leeftijdgenoten.
Dit betekent overigens niet zonder meer dat de meisje een lager eindniveau in het
onderwijs behalen dan hun mannelijke herkomstgenoten. Voor de jongste generaties
meisjes en jongens in Nederland geldt immers dat zij gemiddeld een ongeveer gelijk
eindniveau behalen (Niphuis-Nell 1992). De genoemde verschillen worden in ieder
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geval voor een deel veroorzaakt doordat jongens vaker blijven zitten dan meisjes en
daardoor tot op iets hogere leeftijd onderwijs blijven volgen.
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Tabel 4.20 Voornaamste dagelijkse bezigheid  van jongeren en jongvolwassenen, naara

etniciteit, sekse en leeftijd, 1991 (in procenten)

15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-55 jaar

v m v m v m v m v m

Turken
onderwijs 54 77 5 18 2 1 2 2 1 1
werkloos 10 9 19 21 16 25 13 27 10 23
werkend 10 12 19 55 24 68 17 63 13 47
huish: eigen 11 - 41 1 47 - 54 - 55 -
huish:
anders 11 - 13 1 5 0 3 - 8 0
overig 5 3 4 5 6 5 10 9 13 29

(n = 100%) (156) (153) ) (217) ) (234) (90) (139) ) (396)
(189 (147 (294

Marokkanen
onderwijs 77 80 11 27 1 10 - 2 1 0
werkloos 4 10 15 28 6 31 2 31 4 26
werkend 5 8 11 41 10 55 6 57 1 43
huish: eigen 8 - 55 - 73 - 80 1 85 1
huish:
anders 4 - 5 1 5 1 6 1 5 -
overig 2 2 4 4 4 4 5 8 4 30

(n = 100%) (141) (186) ) (160) ) (166) (96) (112) ) (411)
(141 (115 (255

Surinamers
onderwijs 82 83 17 28 3 10 2 2 1 1
werkloos 4 5 17 26 15 20 15 24 12 22
werkend 11 10 37 43 41 61 39 69 40 71
huish: eigen 1 - 24 - 37 - 39 1 36 1
huish:
anders - - 2 - 1 - 3 - 2 1
overig 3 3 3 4 3 9 3 5 10 6

(n = 100%) (104) (115) ) (106) ) (101) ) (111) ) (209)
(115 (131 (122 (260

Antillianen
onderwijs 84 79 40 51 16 17 3 3 4 2
werkloos 3 13 18 15 20 29 13 30 16 18
werkend 2 5 24 28 19 49 36 60 36 70
huish: eigen 7 - 15 - 38 - 37 3 37 1
huish:
anders - - 4 - 2 - 2 - 1 -
overig 5 3 - 7 4 5 10 3 7 9

(n = 100%) (61) (62) (83) (75) (99) (65) (95) (63) ) (142)
(139

autochtonen
onderwijs 72 78 23 36 2 6 2 1 0 0
werkloos 4 2 8 7 5 3 7 7 5 4
werkend 21 17 58 55 72 90 44 90 45 88
huish: eigen 2 - 7 - 18 - 43 - 42 1
huish:
anders - - - - - - - - 2 -
overig 2 3 4 2 3 2 4 2 7 7
(n = 100%) (53) (60) (103 (84) (123 (106) (113 (95) (247 (299)
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Voornaamste dagelijkse bezigheid:a

onderwijs: scholier/student voor meer dan 20 uur per week;
werkloos: werkloos/werkzoekend;
werkend: werkend voor 18 uur per week of meer;
huishouden: eigen: is werkzaam in het huishouden en is hoofd van de leefeenheid of partner
van het hoofd;
huishouden: anders: is werkzaam in het huishouden en heeft een andere relatie tot het
hoofd van de leefeenheid dan partner - het kan dus gaan om een kind van het hoofd en/of
zijn/haar partner, of een persoon die een andere (moeder/vader, nicht/neef, zus/broer, enz.)
of geen familierelatie tot het hoofd of zijn/haar partner heeft;
overig: arbeidsongeschikt (WAO/AAW), gepensioneerd/AOW/vut, in militaire dienst/vervult
vervangende dienstplicht, of nog anders.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Het levenspad dat na het volgen van onderwijs wordt gevolgd, verschilt duidelijk
voor enerzijds de Turkse en Marokkaanse vrouwen en anderzijds de Surinaamse,
Antilliaanse en autochtone vrouwen. Op de leeftijd van 20-24 jaar heeft van de
Turkse en Marokkaanse vrouwen al respectievelijk 54% en 60% als voornaamste
dagelijkse bezigheid het huishouden. Bij de vrouwen uit de andere herkomst-
groeperingen komen dergelijke hoge aandelen niet voor, ook niet in de oudere
leeftijdscategorieën. Bij de vrouwen uit de drie overige herkomstgroeperingen loopt
het aandeel dat het huishouden als voornaamste bezigheid opgeeft op tot rond de
40% in de hogere leeftijdscategorieën; bij de Surinaamsen en Antilliaansen doet
zich dit pas voor in de leeftijdscategorie van 25-29 jaar (resp. 38% en 40%) en bij
de autochtone vrouwen pas als zij 30-34 jaar zijn (43%). Deze verschillen tussen
herkomstgroeperingen worden, behalve door verschillen in het tijdstip van
gezinsvorming, ook teweeggebracht door verschillen in arbeidsmarktparticipatie
tussen de groepen. Ook dit is zichtbaar in tabel 4.20, maar wordt uitgebreid
behandeld in hoofdstuk 5.

Interessant zijn ten slotte nog de aandelen vrouwen die huishouden als voornaamste
dagelijkse bezigheid opgeven, maar deze bezigheid niet in het eigen huishouden
uitoefenen. In het SPVA kan niet getraceerd worden welke relatie deze
huishoudelijke werksters hebben tot het hoofd van de leefeenheid. Het zijn dus niet
per definitie bijvoorbeeld jonge dochters die worden thuisgehouden om het
huishouden te doen en/of die in afwachting zijn van een spoedig huwelijk. Het
kunnen ook (schoon)moeders zijn van het hoofd, ingehuwde dochters,
schoondochters, andere familieleden (nichten, zusters) of kennissen. Het valt op dat
het verschijnsel over alle gepresenteerde leeftijdscategorieën bezien, het vaakst
voorkomt bij de Turken en Marokkanen, waarbij overigens de jonge Turkse
vrouwen de kroon spannen: ongeveer een op tien vrouwen in de leeftijd van 15-24
jaar heeft het huishouden als voornaamste dagelijkse bezigheid zonder zelf hoofd of
partner van het hoofd van het huishouden te zijn.

4.7 Beleid
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Het minderhedenbeleid kent een breed scala van maatregelen op het terrein van het
onderwijs. Conform de aanbevelingen van de commissie-Van Kemenade in Ceders
in de tuin (O&W 1992) kan in dit beleid onderscheid gemaakt worden in een
achterstandsbeleid voor autochtone leerlingen en leerlingen uit minderheidsgroepen,
en een taalbeleid voor nieuwkomers en leerlingen met een niet-Nederlandse
moedertaal. 
Het onderwijsvoorrangsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs is een van
de bekendste vorm van achterstandsbeleid. Doel is onderwijsachterstanden die het
gevolg zijn van sociale en culturele factoren te verminderen. Om dit te realiseren,
krijgen scholen financiële middelen voor extra leerkrachten (formatieplaatsen) naar
rato van het aantal leerlingen uit bepaalde doelgroepen. Tot deze doelgroepen
behoren onder meer allochtone en autochtone leerlingen met ouders met een laag
opleidings- of beroepsniveau. De overgrote meerderheid van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen behoort hiertoe, evenals een groot deel van de Surinaamse
en Antilliaanse leerlingen. Naast het formatiebeleid kent het
onderwijsvoorrangsbeleid ook het gebiedenbeleid. Ongeveer 45 gebieden krijgen op
basis van een gebiedsplan extra middelen in aanvulling op de middelen van het
formatiebeleid. In het gebiedenbeleid werken scholen en welzijnsinstellingen
samen.
Omdat allochtone kinderen uit lagere sociaal-economische milieus al met een
ontwikkelingsachterstand aan het primair onderwijs beginnen, zijn ook
opvoedingsondersteuningsprojecten ontwikkeld voor kinderen in de voorschoolse
leeftijd (zie § 5.7).

In het achterstandsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs zijn het
verbeteren van onderwijsprestaties en het voorkomen van verzuim en voortijdig
schoolverlaten belangrijke doelen. Zo hebben diverse gemeenten
spijbelopvangprojecten en projecten voor ongediplomeerde schoolverlaters. In de
vier grote steden lopen sinds een aantal jaren experimenten met een verlengde
schooldag. Hiermee wordt geprobeerd de schoolprestaties te bevorderen door
verbetering van het taalgebruik en door de ouders meer bij het onderwijs te
betrekken. Sinds een aantal jaren wordt er extra aandacht besteed aan het
taalonderwijs voor zowel recentelijk geïmmigreerde kinderen als kinderen die hier
wel zijn geboren, maar van wie de thuistaal niet het Nederlands is. 
In het niet-leerplichtig onderwijs wordt geprobeerd om `risicojongeren' ten minste
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te laten verwerven (primair leerlingwezen
of kort middelbaar beroepsonderwijs). In het hoger onderwijs ligt de nadruk op het
bevorderen van de deelname van studenten uit minderheidsgroepen en het met
succes doorlopen van de studie; daartoe zijn afspraken gemaakt door de regering
met de instellingen voor het hoger onderwijs. In het volwassenenonderwijs krijgt
thans het terugdringen van de wachtlijsten voor het volgen van een cursus
Nederlands als tweede taal veel aandacht.

Het onderwijsbeleid voor minderheden is gericht op beide seksen. Specifiek beleid
ten aanzien van allochtone meisjes is geformuleerd in de vierde nota over
emancipatie in het onderwijs, waarin het bevorderen van de deelname van
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Marokkaanse en Turkse meisjes aan het onderwijs als speerpunt is aangewezen. In
het kader van de uitwerking van dit speerpunt hebben de vier grote gemeenten een
plan van aanpak opgesteld, dat op korte termijn zal worden uitbesteed. Doelstelling
is om de deelname van deze meisjes in de leerplichtige leeftijd in 1996 in de buurt
van de 100% te krijgen. Op gemeentelijk niveau en instellingsniveau zijn er meer
specifieke projecten voor allochtone meisjes en is er vaker sprake van specifieke
aandacht binnen projecten voor allochtone meisjes; een overzicht hiervan is echter
moeilijk te verkrijgen (TK 1992/1993; TK 1994/1995).

4.8 Samenvatting

Er doen zich grote verschillen voor in het opleidingsniveau van de volwassen
bevolking van de vijf etnisch-culturele groeperingen. Het laagst is het
opleidingsniveau van de Marokkanen, gevolgd door dat van de Turken.
Autochtonen hebben het hoogste opleidingsniveau en Surinamers en Antillianen
hebben een niveau dat zich enigszins onder dat van de autochtonen bevindt. Onder
de Marokkanen hebben velen geen enkel basisonderwijs genoten; van de vrouwen
is dit 64%, van de mannen 43%. Ook onder de Turken doet dit verschijnsel zich nog
voor, zij het in mindere mate; van de vrouwen heeft 26% geen enkel basisonderwijs
gehad, van de mannen 8%. 
Deze samenvatting volgt hierna de lijn van de in paragraaf 4.1 gestelde vragen.

Vraag a): Binnen alle etnisch-culturele groeperingen hebben de vrouwen een lager
opleidingsniveau dan de mannen. Dit sekseverschil is het grootst bij de
Marokkanen, gevolgd door dat bij de Turken; dit is ook nog het geval bij de jongste
generaties die de schoolgaande leeftijd juist te boven zijn (de twintigers). Bij de
Surinamers en Antillianen is het sekseverschil in opleidingsniveau klein en dat geldt
zowel voor de oudere als de jongere generaties. Ook bij de autochtone bevolking is
het sekseverschil in opleidingsniveau klein en bij de jongste generaties (twintigers)
is het inmiddels geheel verdwenen.

Vraag b): Het is aannemelijk dat het sekseverschil in behaald opleidingsniveau met
name bij de Marokkaanse - en misschien ook bij de Turkse - generaties die thans
nog naar school gaan, kleiner zal zijn dan bij de oudere generaties. Beide seksen
volgen immers onderwijs tot ongeveer het einde van de leerplichtige leeftijd en de
aandelen meisjes in het voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen jaren gestegen
naar 46% onder de Marokkaanse leerlingen en naar 43% onder de Turkse leerlingen
(onder de Nederlandse leerlingen bevinden zich 48% meisjes). 

Vraag c): De verschillen in opleidingsniveaus van de volwassen bevolking worden
in zekere mate weerspiegeld in het schoolsucces van de huidige leerlingen-
populaties. In het primair en secundair onderwijs is dat duidelijk zichtbaar in de
toetsprestaties voor taal en rekenen. Van de vijf etnisch-culturele categorieën zijn de
taalprestaties van de Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens het laagst en doet
zich bij hen geen sekseverschil voor. Ook de rekenprestaties zijn bij de Turkse en
Marokkaanse meisjes en jongens het laagst, maar hier is er wel sprake van
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sekseverschil. Hierdoor presteren de Turkse en Marokkaanse meisjes het slechtst in
rekenen van alle (tien) sekse-herkomstcategorieën. 
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen scoren in de regel beter op taal- en
rekentoetsen dan Turkse en Marokkaanse leerlingen, maar slechter dan Nederlandse
leerlingen. Wat betreft hun taalprestaties is hun middenpositie duidelijk, zowel voor
meisjes als voor jongens. Wat betreft hun rekenprestaties laat niet elk onderzoek een
even duidelijke middenpositie zien. De rekenscores van Surinamers en Antillianen
kunnen neigen naar het niveau van de Nederlandse leerlingen, maar ook naar dat
van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Daardoor doet ook het sekseverschil bij
de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen zich niet in alle onderzoeken even
duidelijk in de gebruikelijke richting voor (jongens halen in de regel hogere
rekenscores dan meisjes).

Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn veel sterker vertegenwoordigd in het lager
beroepsonderwijs dan Nederlandse leerlingen. Op 15-jarige leeftijd volgt ongeveer
de helft van zowel de Turkse en Marokkaanse meisjes als van de Turkse en
Marokkaanse jongens een lbo-opleiding; van de Nederlandse meisjes is dit 25% en
van de Nederlandse jongens 35%. Bij al deze categorieën is in de afgelopen periode
de deelname aan het lbo afgenomen.
Ook de Surinaamse meisjes en jongens zijn sterker vertegenwoordigd in het lbo dan
de Nederlandse meisjes en jongens. De Surinaamse meisjes zijn evenwel minder
sterk oververtegenwoordigd dan de Turkse en Marokkaanse meisjes, de Surinaamse
jongens zijn in vrijwel even sterke mate oververtegenwoordigd als de Turkse en
Marokkaanse jongens.

Er doen zich in het voortgezet onderwijs aanzienlijke verschillen in doublurekansen
voor tussen sekse-herkomstcategorieën. De laagste kansen doen zich voor bij de
Nederlandse, Turkse en Marokkaanse meisjes en bij de Nederlandse jongens. De
hoogste kansen worden gevonden bij de Marokkaanse en Surinaamse jongens en de
Surinaamse meisjes; hun doublureniveau kan als zorgwekkend hoog beschouwd
worden. De Turkse jongens nemen een middenpositie in. Wat betreft het niveau van
schoolverzuim laten weer de Nederlandse en Turkse meisjes en de Nederlandse
jongens het laagste niveau zien. Van de overige categorieën is het verzuimniveau
nog het minst zorgwekkend bij de Surinaamse jongens; het meest zorgwekkend is
het bij de Marokkaanse meisjes en jongens, van wie het gemiddeld niveau
nauwelijks verschilt.

Onderzoeksresultaten over schoolverlaten zonder diploma (uitval) zijn sterk
afhankelijk van de fase in het voortgezet onderwijs waarin de meting plaatsvindt en
van de tijdspanne die in beschouwing wordt genomen. Voor elke fase en
tijdsspanne kan gesteld worden dat de uitval onder Nederlandse meisjes en jongens
het geringst is en onder Marokkaanse jongens het grootst. In de eerste drie leerjaren
van het voortgezet onderwijs is bij Surinaamse, Turkse en ook nog min of meer bij
Marokkaanse meisjes de uitval laag en in ieder geval lager dan van hun mannelijke
herkomstgenoten. Direct na het vierde leerjaar worden in elke etnisch-culturele
categorie de uitvalpercentages van zowel de jongens als de meisjes aanmerkelijk



� �
��� ���

200

hoger en is er een tendens waarneembaar dat de sekseverschillen ten voordele van
meisjes, verdwijnen. Alleen onder de Marokkaanse leerlingen verdwijnen de
sekseverschillen dan mogelijk nog niet en blijven de jongens een hoger uitvalniveau
houden dan de meisjes.

Wanneer niet alleen het schoolverlaten zònder diploma wordt bezien, maar ook dat
mèt diploma, dan valt op dat het direct na het vierde leerjaar de Turkse meisjes zijn
die het vaakst het voltijd-dagonderwijs hebben verlaten, direct gevolgd door de
Marokkaanse jongens. Op een duidelijk lager (en gelijk) niveau ligt het vertrek van
de Marokkaanse meisjes en de Turkse jongens. Verondersteld kan worden dat het
vroege schoolverlaten van de Turkse meisjes samenhangt met hun zeer lage
huwelijksleeftijd. Het vertrekpercentage van de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen
is even hoog als dat van de Turkse en Marokkaanse leerlingen, dat van de
Nederlandse leerlingen is het laagst.

De aantallen Turkse en Marokkaanse studenten in het hoger beroepsonderwijs en
het wetenschappelijk onderwijs belopen thans bij elkaar enkele duizenden, waarmee
zij minder dan 1% van de totale studentenpopulatie uitmaken. Wel nemen hun
aantallen toe en ook neemt het aandeel vrouwen onder hen toe. 

Vraag d): Het patroon van seksesegregatie onder de Turkse en Marokkaanse
leerlingen vertoont sterke overeenkomst met dat van de Nederlandse leerlingen. In
het beroepsonderwijs zijn de meisjes uit alle drie de etnisch-culturele categorieën
sterk oververtegenwoordigd in het huishoud- en nijverheidsonderwijs (lbo) of het
dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (mbo), iets minder sterk
oververtegenwoordigd in het economisch en administratief onderwijs (in zowel lbo
als mbo) en sterk ondervertegenwoordigd in het technisch onderwijs (in zowel lbo
als mbo). Voor Surinaamse en Antilliaanse leerlingen zijn vergelijkbare gegevens
niet beschikbaar.

Seksesegregatie in het algemeen voortgezet onderwijs komt tot uiting in de keuze
van het vakkenpakket. Een belangrijk gevolg van de gekozen vakken betreft het
aantal doorstroommogelijkheden in het vervolgonderwijs. Nederlandse jongens
kiezen vakkenpakketten met de meeste doorstroommogelijkheden. Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse meisjes kiezen vakkenpakketten met de
minste doorstroommogelijkheden. De overige categorieën (Nederlandse meisjes en
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse jongens) nemen een
middenpositie in. 

Vraag e): De slechtere onderwijsprestaties van allochtone leerlingen in het primair
en secundair onderwijs kunnen worden verklaard uit het lage opleidingsniveau van
de ouders, de geringere taalvaardigheid in het Nederlands, cultuurgebonden
verschillen in opvoedingspraktijken, zij-instroom in het onderwijs, en invloeden van
scholen, curriculum en leerkrachten. Dit geldt voor zowel meisjes als jongens.
Daarnaast speelt voor meisjes mede het dubbele toekomstperspectief een rol.
Daarbij is de oriëntatie op huwelijk en gezin bij Turkse en Marokkaanse meisjes 
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Daarnaast kunnen nog velerlei andere vormen tot de volwasseneneducatie worden47

gerekend, bijvoorbeeld: deeltijd hbo, deeltijd wo, Open Universiteit, schriftelijk
onderwijs, media onderwijs, vorming.
Het betreft gegevens over het VOCL'89 cohort. Als maatstaf voor vertraging is de48

leeftijd van de leerling per 1 oktober 1989 gehanteerd: iedereen die toen 12 jaar of
jonger was, heeft geen vertraging opgelopen.
Deze controle op verschillen naar herkomst en opleidingsniveau geschiedde aan de hand49

van de leerlinggewichten: 1,9 voor allochtone kinderen van ouders met een laag
opleidingsniveau, 1,25 voor Nederlandse kinderen van ouders met een laag
opleidingsniveau, 1,00 voor (allochtone en Nederlandse) kinderen van ouders, met een
hoger opleidingsniveau. In de analyse werden de allochtone leerlingen dus niet verder
onderscheiden naar herkomst.

sterker dan bij Nederlandse meisjes, terwijl deze levensfase voor de eersten ook op
veel jeugdiger leeftijd aanbreekt. Het tijdstip waarop zij een huwelijk en gezin
starten lijkt moeilijk te verenigen met het langdurig volgen van een opleiding, zoals
voor Nederlandse meisjes inmiddels gebruikelijk is. Surinaamse meisjes beginnen
later aan het moederschap dan Turkse en Marokkaanse meisjes, maar eerder dan
Nederlandse meisjes. In de levensfase waarin zij een opleiding volgen in het
voortgezet onderwijs besteden zowel Turkse en Marokkaanse als Surinaamse
meisjes meer tijd aan huishoudelijk werk dan Nederlandse meisjes. Ook deze factor
versterkt waarschijnlijk de gezinsoriëntatie van deze meisjes, hoewel dat niet ten
koste hoeft te gaan van de oriëntatie op leren en (betaald) werken.

Noten
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5  DE POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

5.1 Inleiding

De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt en die van allochtone vrouwen in het
bijzonder wordt meestal als zwak getypeerd. Recente cijfers laten inderdaad zien dat
allochtonen relatief weinig deelnemen aan de arbeidsmarkt, vaak werkloos zijn (zie
§ 5.2) en onevenredig vaak een baan aan de onderkant van de formele arbeidsmarkt
bezetten (zie § 5.5.1). Exacte gegevens over de informele arbeidsmarkt ontbreken,
maar de studies op dit terrein doen vermoeden dat allochtonen (zowel vrouwen als
mannen) oververtegenwoordigd zijn op de illegale en grijze delen van de
arbeidsmarkt (GSD 1992 en Hellings 1993).

De zwakke positie van allochtonen op de arbeidsmarkt baart de politiek zorgen
(TK 1994/1995). Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat de afname van het aandeel
ongeschoold werk te zamen met de economische achteruitgang de hoofdoorzaken
zijn van de slechte arbeidsmarktpositie van allochtonen. Anders gezegd: allochtonen
bezitten niet die kwalificaties die nodig zijn om onder de huidige economische
omstandigheden een baan te vinden. Reden waarom scholing een belangrijk
onderdeel van het beleid vormt. Een deel van het probleem zou worden veroorzaakt
door de hoge drempels die allochtonen opgeworpen krijgen als zij toe willen treden
tot de arbeidsmarkt of door willen stromen op de arbeidsmarkt. Recentelijk (1 juli
1994) is de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (de
WBEAA) van kracht geworden die werkgevers verplicht om de etniciteit van de
werknemers te registreren. Deze wet is bedoeld om enige controle uit te oefenen op
instroom en doorstroom van allochtonen in arbeidsorganisaties, zonder hieraan
verplichtingen te verbinden. Als het om allochtone vrouwen gaat, neemt men over
het algemeen aan dat de cultuur hen parten speelt. In de beeldvorming zou vooral de
islamitische cultuur de vrouw beperken in haar mogelijkheden te participeren op de
arbeidsmarkt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het arbeidsmarktbeleid dat
specifiek voor allochtone vrouwen is gevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld "... `zorg' de
sleutelnotie van werkverschaffingsprojecten voor immigrantes ... (en er) is geen
enkele poging gedaan niet-traditionele vrouwenberoepen in het (VEM)-beleid te
betrekken." (Lutz 1994: 154). (VEM staat voor vrouwen uit etnische minderheden,
zie § 5.7.)

De dichotomie allochtoon, autochtoon die in veel onderzoek wordt gehanteerd leidt
gemakkelijk tot de verbinding van de zwakke arbeidsmarktpositie aan de etnische
achtergrond. Het is de vraag in hoeverre dit terecht is. Onderzoek heeft inmiddels
aangetoond dat een groot deel van de achterstand aan objectieve criteria
toegeschreven kan worden: opleiding, werkervaring en leeftijd (Niesing en
Veenman 1990). Hetgeen betekent dat de etnische achtergrond er hoofdzakelijk in
indirecte zin toe doet. Bij de analyse van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
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voldoet het niet om de objectieve criteria opleiding, werkervaring en leeftijd op te
nemen. De arbeidsmarktactiviteit van vrouwen hangt in hoge mate samen met haar
gezinssituatie. Vrouwen bevinden zich altijd in het spanningsveld tussen werken en
zorgen. Het criterium `zorg voor kleine kinderen' zou in onderzoek meegenomen
moeten worden, om te bepalen in hoeverre het verschil tussen de arbeidspositie van
allochtone en autochtone vrouwen aan de etnische achtergrond kan worden
toegeschreven.

De vraag of het terecht is om de verschillen in arbeidspositie tussen allochtone en
autochtone vrouwen aan hun herkomst toe te schrijven zal voor een deel in dit
hoofdstuk worden beantwoord. Dit wordt gedaan door een aantal objectieve criteria
in ogenschouw te nemen, waarvan verondersteld wordt dat zij invloed uitoefenen op
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Met objectief wordt gedoeld op
`betrekking hebbende op feiten en niet op gevoel of vooroordeel'. Het eerste
objectieve criterium dat zal worden geanalyseerd in verband met arbeidspartcipatie,
is het migratie-feit. Personen die zijn opgegroeid in een ander land dan Nederland
bevinden zich bijna bij voorbaat in een achterstandspositie ten opzichte van
personen die zijn opgegroeid in Nederland, ook onafhankelijk van eventuele
culturele verschillen (hoewel het lastig is cultuur en migratie los van elkaar te zien,
zie verder § 5.3). Dit geldt althans voor het moment dat migranten de eerste voet
aan Nederlandse wal zetten. Naarmate de migratie langer geleden en op jongere
leeftijd heeft plaatsgevonden zal de invloed van dit criterium op arbeidsmarktgedrag
afnemen. Dit betekent dat een groep met veel leden die recent zijn gemigreerd en/of
veel leden die op volwassen leeftijd zijn gemigreerd nadeel ondervinden op de
arbeidsmarkt. Als tweede komt het criterium `zorgverantwoordelijkheden' aan bod.
Is het verschil in arbeidsparticipatie tussen allochtone en autochtone vrouwen toe te
schrijven aan een verschil in zorgverantwoordelijkheden tussen de twee groepen (§
5.4). Tenslotte wordt het verschil in opleidingsachtergrond tussen allochtone en
autochtone vrouwen aan een nadere analyse in verband met arbeidsparticipatie
onderworpen (§ 5.5). Op grond van deze afzonderlijke analyses kan een indruk
verkregen worden van de betekenis van objectieve criteria in de verklaring van
verschillen tussen de arbeidsparticipatie van allochtone en autochtone vrouwen wat
betreft hun activiteit op de arbeidsmarkt. Noodgedwongen zal de analyse worden
beperkt tot de formele arbeidsmarkt.

In dit hoofdstuk over de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt krijgen
werkzoekende werkloze vrouwen speciale aandacht in paragraaf 5.6. Daar zal
geanalyseerd worden welke achtergrondkenmerken allochtone vrouwen die werk
zoeken hebben en of deze anders zijn dan die van autochtone vrouwen en allochtone
mannen. Aansluitend daarop volgt een overzicht van het Rijksbeleid dat de positie
van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt raakt. Ten slotte wordt enige aandacht
besteed aan de inkomenspositie van allochtone vrouwen (§ 5.8). Deze hangt nauw
samen met hun positie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

In dit hoofdstuk zullen de volgende vragen worden beantwoord.
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a. In hoeverre verschilt de arbeidsmarktparticiptie van allochtone vrouwen van die
van autochtone vrouwen? (§ 5.2)

b. Zijn er verschillen in arbeidsparticipatie binnen de groepen? Concreet: Zijn er
verschillen in arbeidsparticipatie tussen vrouwen met verschillende
migratiegeschiedenissen, zorgverantwoordelijkheden en opleidingsniveaus?
(resp. § 5.3, § 5.4 en § 5.5)

c. Hoe is het verschil in arbeidsmarktparticipatie tussen allochtone en autochtone
vrouwen te verklaren? (§ 5.9)

d. Nemen werkende allochtone vrouwen een andere positie in op de arbeidsmarkt
dan werkende autochtone vrouwen (van vergelijkbaar opleidingsniveau)?
(§ 5.5.1 en § 5.5.2)

e. Verschilt het niveau van de werkloosheid van allochtone vrouwen van het
niveau van de werkloosheid van autochtone vrouwen enerzijds en allochtone
mannen anderzijds? (§ 5.6.1 en § 5.6.2)

f. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen werkloze allochtone vrouwen
en werkloze autochtone vrouwen respectievelijk werkloze mannelijke
herkomstgenoten? § (5.6.3)

g. Zijn er verschillen tussen de inkomenspositie van allochtone vrouwen en
autochtone vrouwen enerzijds en hun mannelijke herkomstgenoten anderzijds?
(§ 5.8)

5.2 Kerngegevens arbeidsmarkt

Ter introductie een aantal kerngegevens. In Nederland bestaat de beroepsbevolking
uit ongeveer 6,4 miljoen personen. Zij omvat werkzamen (5,9 miljoen) en
werkzoekende werklozen (0,5 miljoen). De beroepsbevolking bestaat voor ongeveer
9% uit personen van niet-Nederlandse herkomst. In totaal heeft 4% van de
werkenden en werkzoekenden in Nederland een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse
of Antilliaanse achtergrond (gegevens ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking
1993 van het CBS).

De beroepsbevolking telt in 1993 ongeveer 83.000 Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, van wie twee derde werkzaam is en een derde
werkloos. De 158.000 andere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking, zij
worden in tabel 5.1 de `overigen' genoemd. 
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Tabel 5.1 Bevolking, beroepsbevolking (in duizendtallen), bruto- en
netto-arbeidsparticipatiegraad (in procenten), naar sekse en etniciteit , 1993a

Turken en rs Antillianen en
Marokkan Suriname autochton

vrouwen
bevolking 15-65 jaar (x 1.000) 74 49 92 25 4.604 
beroepsbevolking  (x 1.000) 19 6 46 12 2.199 b

waarvan:   
    werkzaam 13 . 35 9 1.989 c
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  niet werkzaam 6 . 10 . 210 d

bruto-arbeidsparticipatiegraad  (%) 25 12 50 46 48 e

netto-arbeidsparticipatiegraad  (%) 18 9 38 36 43 f

mannen
bevolking 15-65 jaar (x 1.000) 83 63 91 20 4.735 
beroepsbevolking (x 1.000) 49 32 62 14 3.627 
waarvan:   
  werkzaam 36 18 51 12 3.464 
  niet werkzaam 13 14 11 . 163 

bruto-arbeidsparticipatiegraad (%) 59 50 68 71 77 
netto-arbeidsparticipatiegraad  (%) 43 29 56 60 73 g

Naar nationaliteit en geboorteland persoon zelf.a 

Alle werkzamen en niet-werkzamen.b

Personen die minstens 12 uur per week werken.c

Personen die minstens 12 uur per week willen en kunnen werken en actief werk zoeken.d

Beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking.e

Werkzamen als percentage van de totale bevolking.f

     De netto-participatiegraadcijfers voor Marokkaanse vrouwen betreffen het tijdvakg

1991-1993.

Bron: CBS (EBB'93: 100)

Figuur 5.1 geeft aan dat de positie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen op de
arbeidsmarkt vergelijkbaar is met die van autochtone vrouwen in de zin dat om en
nabij de helft werkt of werk zoekt en daarom gerekend wordt tot de
beroepsbevolking. Toch is er een belangrijk verschil: Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen zijn in veel hogere mate werkzoekend. De positie op de arbeidsmarkt van
Marokkaanse en Turkse vrouwen verschilt sterk van die van autochtone vrouwen.
De meeste Turkse en Marokkaanse vrouwen werken niet en zoeken ook geen werk.
Vooral Marokkaanse vrouwen zijn slechts voor een klein gedeelte werkzaam (9%).
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Figuur 5.1  Verhouding werkzamen, werklozen en overigen, naar sekse en etniciteit, 1993 (ina

procenten van 15-65 jarigen)

    Gebaseerd op cijfers in tabel 5.1 in bijlage B.a

Bron: CBS (EBB'93)

Arbeidsparticipatiegraad
In tabel 5.2 wordt onderscheid gemaakt tussen twee begrippen die iets zeggen over
activiteit op de arbeidsmarkt: de bruto-arbeidsparticipatiegraad en de netto-
arbeidsparticipatiegraad (ook wel werkgelegenheidsgraad genoemd). Gezien het
grote verschil tussen de twee cijfers bij allochtone vrouwen is het belangrijk een
weloverwogen keuze te maken.

De bruto-arbeidsparticipatiegraad van Turkse en Marokkaanse vrouwen ligt op een
veel lager peil dan die van autochtone vrouwen. Surinaamse en Antilliaanse
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vrouwen daarentegen participeren niet of nauwelijks minder op de arbeidsmarkt dan
autochtone vrouwen. Alle vrouwen participeren vergeleken bij hun mannelijke
herkomstgenoten veel minder op de arbeidsmarkt. De sekseverschillen zijn binnen
de Marokkaanse groep het grootst.
Het bruto-arbeidsparticipatiecijfer zegt zich niet alleen uit iets over werkenden
maar tegelijkertijd ook iets over werkzoekenden. Het zet het aantal werkenden plus
het aantal werkzoekenden af tegen het aantal vrouwen in de leeftijdsgroep 15 tot en
met 65 jaar. Dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen veel vaker dan autochtone
vrouwen niet werkzaam zijn, kan dit cijfer bijvoorbeeld niet laten zien. Doordat dit
cijfer zich beperkt tot degenen die meer dan 18 uur werken dan wel (actief) een
baan van meer dan 18 uur zoeken  blijven deeltijdwerkers of degenen die een50

deeltijdbaan zoeken voor een groot deel buiten beeld. 
De netto-arbeidsparticipatiegraad van alle vier groepen allochtone vrouwen is lager
dan die van autochtone vrouwen. Het netto-arbeidsparticipatiecijfer geeft aan hoe
groot het aandeel werkenden is binnen de bevolking van 15 tot 65 jaar.

Het verdient voorkeur in de hieropvolgende analyses gebruik te maken van de
netto-arbeidsparticipatiegraad. En wel om de volgende redenen.
Werkloosheidscijfers (en dus ook bruto-arbeidsparticipatiecijfers) hebben een
beperkte betekenis voor vrouwen. De definitie van werkloosheid heeft tot gevolg
dat een relatief groot deel van de vrouwen die wel zouden willen werken toch niet
als werkloos geclassificeerd worden. Dit heeft tot gevolg dat
bruto-arbeidsparticipatie een onduidelijk beeld geeft van de activiteit van vrouwen
op de arbeidsmarkt. Voor de hieropvolgende analyse is het vooral van belang te
weten wie daadwerkelijk een baan heeft. Werken betekent dat iemand concreet
actief is buitenshuis en daar geld voor ontvangt. Dit zijn belangrijke indicatoren
voor de constructie van de maatschappelijke positie. Daarom is er op deze plaats
voor gekozen de werkenden te stellen tegenover iedereen die niet werkt.
Werkloosheid zal apart worden behandeld in paragraaf 5.6.

Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de positie van allochtone vrouwen op
de arbeidsmarkt te schetsen, wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van het
reeds genoemde SPVA-bestand van het ISEO (zie ook bijlage A). De gebruikte data
hebben betrekking op het jaar 1991. De hier gehanteerde definities wijken af van de
definities die door het CBS in de EBB worden toegepast. In de EBB wordt een
persoon alleen dan als allochtoon aangeduid, als hij of zij een niet Nederlandse
nationaliteit heeft of geboren is in het buitenland. In de hiernavolgende analyses is
het geboorteland van de ouders aan deze definitie toegevoegd. Naast verschillen in
definitie van etniciteit, zijn er verschillen tussen de definities van werkzaamheid. In
de hiernavolgende analyses wordt iedereen die werkt beschouwd als werkzaam. Er
wordt met andere woorden geen urenlimiet gesteld zoals in de EBB. Bovendien
worden schoolgaanden voor zover zij volledig dagonderwijs volgen, buiten
beschouwing gelaten.
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Tabel 5.2 Bruto- en netto-arbeidsparticipatiegraad naar sekse en etniciteit, 1991 (in procenten
van de 15-65-jarigen c.q. van personen van 15 tot 65 jaar excl. schoolgaanden)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

bruto-arbeidsparticipatieg
raada

vrouwen 30 16 52 48 50
mannen 73 62 72 71 77
(n = 100%)
vrouwen 930 819 807 559 754
mannen 1.207 1.149 684 443 746

netto-arbeidsparticipatieg
raadb

vrouwen 19 8 43 34 54
mannen 53 42 64 56 80
(n = 100%)
vrouwen 865 758 729 502 712
mannen 1.112 1.056 477 387 696

Het betreft werkzamen met een baan van meer dan 18 uur plus (actief) werkzoekenden opa

zoek naar baan van minimaal 18 uur als percentage van alle personen in de leeftijd van
15-65 jaar.
Werkzamen, ongeacht het aantal uren, als percentage van de personen in de leeftijd vanb

15-65 jaar, exclusief schoolgaanden.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.3 Werken en migratiegeschiedenis

Objectief gezien heeft de migratie van vrouwen invloed op de mogelijkheden om te
participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder meer omdat migratie veelal
plaats vindt gedurende de levensfase van gezinsuitbreiding. Pas aangekomen
migrantes hebben over het algemeen de zorg voor kleine kinderen. Dit maar ook de
taalachterstand, de drukte en chaos die een migratie nu eenmaal met zich meebrengt
maakt het allochtone vrouwen in de praktijk moeilijk kort na migratie een baan te
vinden. Daar komt bij dat veel gezinsherenigsters naar Nederland zijn gekomen in
een periode van economische neergang en hoge werkloosheid. Deze factoren
hebben niets met de cultuurverschillen tussen twee landen te maken, maar hebben
alleen betrekking op de specifieke omstandigheden waaronder de migratie zich
heeft voltrokken van de nu in Nederland wonende allochtone vrouwen.

Daarnaast kan het `meegemigreerde' normen- en waardepatroon ten aanzien van de
wenselijkheid van werken van vrouwen invloed uitoefenen op de mogelijkheden te
participeren op de arbeidsmarkt. Deze subjectieve component van migratie is
moeilijk meetbaar, maar zal ook aandacht krijgen in de onderhavige paragraaf.

Vrijwel de gehele groep Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen die
gerekend wordt tot de potentiële beroepsbevolking (de 15-65 jarigen) is
samengesteld uit vrouwen die niet in Nederland zijn geboren. Het aandeel tweede
generatie is nog maar zeer gering (zie hiervoor tabel 2.6 en 2.7 in hoofdstuk 2). Dit
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geldt in iets mindere mate voor de Antilliaanse groep (85% behoort tot de eerste
generatie). Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen zijn voor een groot deel
nog geen tien jaar in Nederland, terwijl de gemiddelde verblijfsduur van Surinaamse
vrouwen wat langer is dan de andere groepen. Eerste generatie vrouwen en
kortverblijfsters, kortom, drukken een zwaar stempel op de groep vrouwen die
potentieel beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

5.3.1 Migratieleeftijd

De leeftijd waarop migranten uit hun land vertrekken, kan om verschillende redenen
van belang zijn voor het verloop van de beroepscarrière in Nederland. Ten eerste
beïnvloedt de migratieleeftijd de schoolprestaties. Kinderen die op jonge leeftijd
naar Nederland komen, kunnen zich gemakkelijker in het onderwijs invoegen dan
zij die op latere leeftijd instromen (Tesser en Vierke 1990). Dit geldt in het
bijzonder voor Turkse en Marokkaanse kinderen. Wat niet wil zeggen dat de
overgang voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen moeiteloos verloopt. Vaak
wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat Surinaamse en Antilliaanse kinderen geen
taalbarrière te overwinnen hebben, terwijl een groot deel van deze kinderen thuis
geen Nederlands spreekt (Boekhoorn 1993). De zogenaamde zij-instromers in het
onderwijs komen op gemiddeld hogere leeftijd en op lager niveau van school af dan
de onderinstromers. Dit bevordert vermoedelijk de kansen op de arbeidsmarkt niet. 

Figuur 5.2 bevestigt dit vermoeden gedeeltelijk, maar er zijn duidelijk meer factoren
in het geding. Voor Turkse en Surinaamse vrouwen geldt dat degenen die na hun
twaalfde zijn gemigreerd minder vaak een baan hebben dan degenen die op jongere
leeftijd zijn gearriveerd of in Nederland zijn geboren. Ook Antilliaanse vrouwen die
in Nederland zijn geboren werken vaker dan de eerste generatie. De verschillen
tussen de subgroepen zijn echter kleiner dan die binnen de Turkse en Surinaamse
groepen. Aan kleine verschillen tussen Antilliaanse subgroepen kan evenwel niet al
te veel waarde worden gehecht, omdat de omvang van de groep binnen het
databestand klein is (zie tabel 5.2 in de bijlage). Van de Marokkaanse vrouwen is
eigenlijk alleen de tweede generatie duidelijk aanwezig op de arbeidsmarkt, alle
andere Marokkaanse vrouwen participeren weinig.

Op tienerleeftijd naar Nederland komen mag dan nadelige gevolgen hebben voor de
latere arbeidsmarktpositie, maar op volwassen leeftijd migreren geeft Turkse,
Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen verreweg de kleinste kans op werken. Het
gaat in het laatste geval om de Turkse en Marokkaanse vrouwen die in het kader
van gezinshereniging of gezinsvorming zijn gemigreerd. Veel Antilliaanse vrouwen
die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn gekomen, kwamen als hoofd van een
eenoudergezin, met alle obstakels voor het vinden van werk van dien. Als werken
een doel was, dan was het moeilijk dit te realiseren in het geval van taal- en
opleidingsachterstand en gebrek aan werkervaring in werksoorten waar in
geïndustrialiseerde landen behoefte aan bestond. Zelfs degenen die een goede
opleiding en relevante werkervaring in het land van herkomst achter de rug hadden,
maakten weinig kans op het verkrijgen van werk. Werkgevers staan vaak
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wantrouwend tegenover diploma's van buitenlandse opleidingen. Hetzelfde geldt
voor werkervaring. In het verleden zijn uitzonderingen gemaakt op momenten van
grote tekorten in bepaalde beroepen. Zo zijn op de Nederlandse Antillen en in
Suriname verpleegkundigen en onderwijzeressen geworven.

Niet alleen opleidingsachtergrond maar ook cultuurverschillen liggen ten grondslag
aan de negatieve relatie tussen migratieleeftijd en werkzaamheid van allochtone
vrouwen. Turkse en Marokkaanse vrouwen die op volwassen leeftijd naar
Nederland komen hebben al een heel leven achter zich in een cultureel ver van
Nederland verwijderd land. Vooral Marokkaanse vrouwen komen voor een groot
deel uit plattelandsgebieden. Velen hebben na de migratie van hun man jarenlang
zelfstandig voor het gezin gezorgd. Sommigen hebben buitenshuis gewerkt om voor
extra inkomsten te zorgen. Ook in deze periode van relatieve zelfstandigheid hebben
zij geleefd in een samenleving met een strikt omschreven rolverdeling tussen
vrouwen en mannen. Buitenshuis werken is niet onmogelijk voor Turkse en
Marokkaanse vrouwen in plattelandsgebieden, maar is wel gebonden aan
beperkingen.  Soms worden dergelijke normen in Nederland nog meer51

aangescherpt (zie hoofdstuk 3). De hogere arbeidsparticipatie van vrouwen in
Turkije en Marokko vergeleken bij die van in Nederland wonende Turkse en
Marokkaanse vrouwen wijst daar ook op  (Schoorl 1987). Gezinsherenigende52

Turkse en Marokkaanse vrouwen moeten vaak veel van hun relatieve zelfstandig-
heid inleveren na de migratie. De tweede generatie en de gedeeltelijk in Nederland
opgegroeide vrouwen zijn in ieder geval op school in aanraking gekomen met
ruimere normen ten aanzien van het zelfstandig functioneren van vrouwen. Zij
zullen vermoedelijk sterkere loopbaanambities ontwikkelen en zich, wat dit betreft,
minder gelegen laten liggen aan het uit de geboortestreek van hun ouders
afkomstige normen- en waardenstelsel (zie ook hoofdstuk 6). 

Zoals al eerder gezegd: Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn voor een vrij groot
deel niet in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming gemigreerd (zie ook
hoofdstuk 2). Van de Surinaamse vrouwen  migreerde 27% om redenen van werk53

of studie en van de Antilliaanse vrouwen 45% (ISEO/SPVA-SCP-bewerking). De
meesten hadden voordat zij migreerden een baan  van redelijk hoog niveau. De54

combinatie van buitenshuis werken en de zorg voor kinderen was voor Surinaamse
en Antilliaanse vrouwen al voordat zij migreerden vanzelfsprekend en als
alleenstaande moeder in deze landen ook vaak noodzakelijk. Dit verklaart mede
waarom Surinaamse en Antilliaanse vrouwen die op volwassen leeftijd naar
Nederland kwamen zo vaak een baan hebben in vergelijking met Turkse en
Marokkaanse vrouwen (figuur 5.2).
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Figuur 5.2  Netto-arbeidsparticipatiegraad vrouwen naar leeftijd waarop de eventuele migratiea

plaatsvond en etniciteit, 1991 (aantal werkzamen in procenten van 15-65 jarigen, excl. de
schoolgaanden)

    Gebaseerd op cijfers in tabel 5.2 in bijlage B.a

Legenda:
1 In Nederland geboren (tweede generatie)
2 Voor het vijfde levensjaar naar Nederland geïmmigreerd
3 Tussen het vijfde en twaalfde levensjaar geïmmigreerd
4 Tussen het twaalfde en achttiende levensjaar geïmmigreerd
5 Op 18-jarige of oudere leeftijd geïmmigreerd

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.3.2 Verblijfsduur

Een langere verblijfsduur van vrouwen gaat over het algemeen samen met een
hogere arbeidsparticipatiegraad. Dit kan aan een aantal factoren worden
toegeschreven. Ten eerste dragen de meeste vrouwen gedurende de eerste jaren van
verblijf de zorg voor kleine kinderen, wat het niet gemakkelijk maakt om werk te
vinden. Ten tweede kunnen assimilatieprocessen de normen- en waarden ten
aanzien van werken van vrouwen bijstellen. Ten derde leert men na verloop van tijd
de wegen naar een baan beter benutten, bijvoorbeeld door scholing en verwerving
van taal. Bij Surinamers heeft de samenhang tussen verblijfsduur en
arbeidsparticipatie ook met verschillende fasen in de migratiegeschiedenis te maken
(zie hoofdstuk 2). De vrouwen die na 1975 migreerden zijn niet alleen gemiddeld
lager opgeleid dan vrouwen die al voor die tijd naar Nederland kwamen, maar zij
zijn ook vaker van Hindostaans afkomst. Voor hen is het minder vanzelfsprekend te
werken dan voor Creoolse vrouwen (zie hoofdstuk 3). Het is duidelijk in figuur 5.3
te zien, dat `nieuwkomers' weinig werken vergeleken bij de tweede generatie
enerzijds en vrouwen die al lange tijd in Nederland wonen anderzijds.
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Figuur 5.3  Netto-arbeidsparticipatiegraad van vrouwen, naar verblijfsduur in Nederland ena

etniciteit, 1991 (aantal werkzamen in procenten van 15-65 jarigen, excl. de schoolgaanden)

    Gebaseerd op cijfers in tabel 5.3 in bijlage B.a

Legenda:
1 In Nederland geboren (tweede generatie)
2 Minder dan 10 jaar in Nederland
3 10 tot 15 jaar in Nederland
4 15 tot 20 jaar in Nederland
5 Meer dan 20 jaar in Nederland

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Geconcludeerd kan worden dat de samenstelling van de groep allochtone vrouwen
op dit moment nadelig is voor de positie op de arbeidsmarkt. De tweede generatie
participeert binnen alle groepen het meest van allen op de arbeidsmarkt, maar zij
vormen veruit de minderheid van de beroepsbevolking. Bovendien werken
allochtone vrouwen die al lang in Nederland zijn, over het algemeen vaker dan
nieuwkomers. Echter op dit moment bestaat een niet onaanzienlijk deel van de
groep uit relatieve nieuwelingen (hoewel vrouwen met een verblijfsduur langer dan
tien jaar in de meerderheid zijn).

5.4 Werken en zorgverantwoordelijkheden

Nederlandse gehuwde vrouwen hebben tot de jaren zestig veel tijd besteed aan
zorgtaken en weinig aan arbeid buitenshuis. Pas na de jaren zestig begeven
gehuwde vrouwen zich in grote getalen op de arbeidsmarkt. Wat niet wegneemt dat
vrouwen met kinderen zich nog steeds in het spanningsveld werken, zorgen
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bevinden en nog voortdurend de afweging maken tussen tijd voor werken en tijd
voor zorgen.

Een pasklaar antwoord op de vraag of allochtone vrouwen in Nederland een
vergelijkbare afweging maken tussen werken en zorgen, is niet te geven. Dit vergt
een diepgaander onderzoek dan momenteel voorhanden is (zie voor onderzoek in
België op dit terrein: Lesthaege en Surkyn 1994). Wel is te bepalen in hoeverre
huwen, het hebben van kinderen en de fase waarin het gezin zich bevindt een even
grote invloed op de werkzaamheid van allochtone vrouwen uitoefenen als op de
werkzaamheid van autochtone vrouwen.

De combinatie werken met zorgen kan worden vergemakkelijkt met deeltijdarbeid
en kinderopvang faciliteiten. De paragrafen 5.4.2 en 5.4.3 zullen een beeld schetsen
van de mate waarin allochtone vrouwen hier gebruik van maken.

Hoe ziet de verdeling van allochtone vrouwen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar over
de verschillende gezinstyperingen eruit? Dit onderwerp is in hoofdstuk 3,
paragraaf 3.2 al behandeld. Kortgezegd zijn er weinig Turkse en Marokkaanse
vrouwen die alleen een huishouden voeren of gehuwd zijn en nog geen kinderen
hebben. Vergeleken bij autochtone vrouwen is een groot deel van de 15 tot 65
jarigen gehuwd en heeft een erg groot deel kleine kinderen. Veel vaker dan
autochtone vrouwen hebben zij meer dan twee kinderen, dit geldt met name voor
Marokkaanse vrouwen. Ook Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben vaak een
klein kind vergeleken bij autochtone vrouwen. Ten opzichte van alle groepen is het
aandeel vrouwen dat geen partner heeft (meestal zijn zij hoofd van een
eenoudergezin) binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep zeer hoog en is het
aandeel gehuwden laag.

5.4.1 Gezinsfase, huishoudensvorm en werken

Om de samenhang tussen levensfasen en mate van arbeidsparticipatie te
visualiseren, wordt vaak een grafiek getekend met daarin de leeftijdspecifieke
arbeidsparticipatiecijfers. Aangenomen wordt dat elke leeftijdsgroep enigszins
homogeen is samengesteld naar gezinsfase. De grafiek van autochtone vrouwen
kent in de jaren negentig een dalend verloop en een duidelijk dal rondom vrouwen
die ongeveer dertig jaar zijn. Het dal ontstaat als gevolg van het verschijnsel dat een
deel van de vrouwen zich terugtrekt van de arbeidsmarkt, als zij kinderen krijgen.
Om deze reden wordt dit wel het kinderdal genoemd. In de loop van de tijd is de
grafiek op een hoger niveau gekomen, is het dal naar rechts verschoven, is het dal
minder diep geworden en is de tweede top geprononceerder geworden. Zo kan een
dergelijke grafiek aangeven dat meer vrouwen in alle leeftijdsgroepen of
levensfasen  zijn gaan werken en dat de leeftijd voor het krijgen van het eerste kind
is gestegen.

De grafieken van de allochtone vrouwen hebben in figuur 5.4 een andere vorm dan
die van autochtone vrouwen. Die van Turkse en Marokkaanse vrouwen liggen op
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een lager niveau en laten nauwelijks een dal zien. De grafieken van Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen verlopen eveneens onvergelijkbaar met die van autochtone
vrouwen.

In de grafieken komen twee dingen tot uitdrukking: dat de relatie- en
gezinsvormingsprocessen een ander verloop kennen en dat de samenhang tussen
levensfase en arbeidsparticipatie anders is dan die bij autochtonen. De
leeftijdspecifieke ontwikkeling van relatie- en gezinsvorming is al in paragraaf 3.2.4
aan de orde geweest. De lange duur van de fase waarin Turkse en Marokkaanse
vrouwen kinderen verzorgen, maakt het ontbreken van een duidelijk kinderdal
begrijpelijk. Het eventuele kinderdal spreidt zich immers uit over verschillende
leeftijdscategorieën. De relatie- en gezinsvorming van Antilliaanse en Surinaamse
vrouwen wordt gekenmerkt door een hoge mate van differentiatie. Een dominant
patroon in opeenvolging van levensfasen ontbreekt vrijwel. Dit maakt het lastig de
vorm van de grafiek in figuur 5.4 te interpreteren. Figuren 5.5, 5.6, 5.7 en tabel 5.3
geven beter aan in welke gezinsfasen of huishoudsituaties allochtone vrouwen het
meest actief zijn op de arbeidsmarkt.

Figuur 5.4  Netto-arbeidparticipatiegraad vrouwen naar leeftijd en etniciteit, 1991 (aantala

werkzamen in procenten van vrouwen van 15 tot 65 jaar, excl. de schoolgaanden)

    Gebaseerd op cijfers in tabel 5.4 in bijlage B.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Figuur 5.5  Netto-arbeidsparticipatiegraad vrouwen naar gezinsfase en etniciteit, 1991 (aantala

werkzamen in procenten van vrouwen van 15 tot 65 jaar, excl. de schoolgaanden)

   Gebaseerd op cijfers in tabel 5.5 in bijlage B.a

Legenda:
1 Vrouwen jonger dan 45 jaar zonder (thuiswonend) kind/inwonende kinderen dan wel anderen
jonger dan 45 jaar
2 Vrouwen met (ten minste) een kind jonger dan 5 jaar
3 Vrouwen wier jongste kind tussen de 5 en 12 jaar oud is
4 Vrouwen wier jongste kind tussen de 12 en 18 jaar oud is
5 Vrouwen wier jongste kind 18 jaar of ouder is
6 Vrouwen van 45 jaar en ouder zonder (thuiswonend) kind/inwonende anderen ouder dan 45
jaar

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.3 Netto-arbeidsparticipatiegraad vrouwen naar burgerlijke staat en etniciteit, 1991 (aantal
werkzamen in procenten van 15-65-jarigen)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

gehuwd 19 7 49 45 44
(n = 100%) (761) (610) (280) (140) (379)
ongehuwd of gehuwd
geweest 25 14 39 30 66
(n = 100%) (102) (132) (447) (360) (330)
totaal 19 8 43 34 54

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Figuur 5.6 laat zien dat Turkse en Marokkaanse vrouwen die nog thuis bij hun
ouders wonen vaker werken dan andere Turkse en Marokkaanse vrouwen. Turkse
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en Marokkaanse vrouwen die gehuwd zijn, maar nog geen kinderen hebben, werken
ook relatief veel. Voorzichtig kan daaruit worden geconcludeerd dat niet zozeer een
huwelijk de arbeidsparticipatie van Turkse en Marokkaanse vrouwen bepaalt. Over
het algemeen kondigt het eerste kind zich kort na het huwelijk aan. Dat doet de
arbeidsparticipatiegraad van Turkse vrouwen wel sterk dalen. Terwijl de weinige
Marokkaanse vrouwen die werken pas lijken te stoppen als het tweede kind wordt
geboren (figuur 5.7). Figuur 5.5 lijkt aan te geven dat een deel van de Turkse
vrouwen weer verschijnt op de arbeidsmarkt als het jongste kind de schoolgaande
leeftijd heeft bereikt. 

Marokkaanse en Turkse vrouwen vertonen niet helemaal hetzelfde arbeidsmarkt-
gedrag. Het voornaamste verschil is dat Turkse vrouwen het moederschap veel
vaker met een baan combineren dan Marokkaanse vrouwen. Bouw en Nelissen
(1986) geven ditzelfde verschil in hun studie aan. Veel Turkse vrouwen hebben zich
vooral bij hun man in Nederland gevoegd om een bijdrage aan het gezinsinkomen te
leveren. Sommigen hebben zelfs kinderen in Turkije achtergelaten om beter in staat
te zijn om te werken. 

Gehuwde Surinaamse en Antilliaanse vrouwen werken vaker dan niet-gehuwde
(tabel 5.3). Dit is compleet tegengesteld aan het autochtone patroon en kan
hoofdzakelijk geweten worden aan het feit dat niet-gehuwde Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen meestal wel een kind hebben en autochtone niet-gehuwde
vrouwen meestal niet (zie ook § 3.2.2). Surinaamse en Antilliaanse hoofden van
eenoudergezinnen werken minder dan andere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen;
Zij die een partner hebben en geen kinderen werken het vaakst (figuur 5.6). Na de
geboorte van het eerste kind (bij Surinamers) of het tweede kind (bij Antillianen),
neemt de arbeidsparticipatiegraad sterk af (figuur 5.7). Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen wier jongste kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt, dan wel naar de
middelbare school gaat werken weer bijna net zo vaak als hun herkomstgenoten die
nog geen kinderen hebben (figuur 5.5). Herintreding komt bij Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen vaker voor dan bij autochtone vrouwen. Over het algemeen
ontstaat de indruk dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zich minder vaak (en
kortdurender) dan autochtone vrouwen terugtrekken van de arbeidsmarkt vanwege
de zorg voor kleine kinderen. De afwezigheid van een partner lijkt eerder een
struikelblok te vormen. Dit komt onder meer omdat het niet makkelijk is om een
baan te vinden die met aftrek van kosten voor kinderopvang minstens zoveel
oplevert als een uitkering. Als Surinaamse en Antilliaanse vrouwen wel
samenwonen met partner en kinderen dan werken zij vaker dan autochtone vrouwen
in deze situatie (figuur 5.6).
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Figuur 5.6  Netto-arbeidsparticipatiegraad van vrouwen, naar plaats binnen het huishouden ena

etniciteit, 1991 (aantal werkzamen in procenten van 15-65-jarigen excl. schoolgaanden)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.6 in bijlage B.a

Legenda:
1 Inwonend kind van 15 jaar of ouder 3 Vrouw wonend met partner (zonder

kinderen)
2 Alleenstaande 4 Vrouw wonend met partner en kinderen

5 Hoofd van eenoudergezin
Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Figuur 5.7  Netto-arbeidsparticipatiegraad van zelfstandig wonende vrouwen, naar kindertal ena

etniciteit, 1991 (aantal werkenden in procenten van zelfstandig wonende 15-65 jarigen excl.
schoolgaanden)
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Gebaseerd op cijfers in tabel 5.7 in bijlage B.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

De conclusie luidt, dat de groep allochtone vrouwen van 15 tot 65 jaar, wat betreft
hun gezinssituatie, ongunstig is samengesteld voor deelname aan de arbeidsmarkt.
Een grote groep vrouwen heeft zware verantwoordelijkheden thuis. Hoewel het
hebben van kinderen hen minder dan autochtone vrouwen lijkt af te schrikken te
gaan werken, belemmert dit hen toch op de arbeidsmarkt. Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen ondervinden vooral hinder van het feit dat zij vaak geen
partner hebben. Weinig allochtone vrouwen, van welke vier herkomstlanden dan
ook, verkeren in de gunstige omstandigheid dat zij jong zijn en nog geen kinderen
hoeven te verzorgen. De weinigen die wel onder deze omstandigheden leven (vaak
wonen zij dan nog thuis) werken in relatief hoge mate (ten opzichte van andere
vrouwen van dezelfde herkomst).

5.4.3 Deeltijdarbeid

Autochtone vrouwen werken in vergelijking met vrouwen in andere Europese
landen veel in deeltijd. Dit wordt wel toegeschreven aan de verhoudingsgewijs late
stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen, die tegelijkertijd plaatsvond met
een uitbreiding van werkgelegenheid in de dienstensector (zie Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993, Sociale atlas van de vrouw deel 2). 

Tabel 5.4 laat zien dat autochtone vrouwen die geen kleine kinderen hebben
aanzienlijk vaker een voltijdbaan hebben dan autochtone vrouwen met kleine
kinderen. Anders gezegd: Autochtone vrouwen werken vrijwel alleen maar voltijds,
wanneer zij nog geen kinderen hebben. Na de komst van een kind besluit een deel
zich terug te trekken van de arbeidsmarkt en een deel de voltijdbaan voor een
deeltijdbaan in te ruilen.

Allochtone vrouwen kijken anders tegen deeltijdwerk aan. Allereerst moet worden
beseft, dat de meeste allochtone vrouwen onder de 45 jaar geen baan hebben. Dit
geldt in het bijzonder voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. De allochtone
vrouwen die wel werken, hebben ongeveer in evenredige mate een voltijdbaan als
een deeltijdbaan. Hierin onderscheiden zij zich niet van autochtone werkende
vrouwen. Ook is er weinig verschil tussen werkende allochtone en autochtone
vrouwen die nog geen kinderen hebben: alle etnische groepen werken in dat geval
vaker voltijd dan deeltijd. Na de geboorte van een kind stijgt ook bij alle groepen
het aantal vrouwen dat geen werkkring (meer) heeft. Er is wel een verschil tussen
allochtone en autochtone vrouwen met kinderen: Als ze werken dan combineren
allochtone vrouwen de zorg voor een kind vaker met een voltijdbaan dan autochtone
vrouwen. 
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Tabel 5.4 Arbeidsdeelname van vrouwen jonger dan 45 jaar, naar het hebben van
thuiswonend kind en etniciteit, 1991 (in procenten van 15-45-jarige zelfstandig wonende
vrouwen, exclusief schoolgaanden)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen zonder kinderen
geen werk 68 85 36 53 23
deeltijdwerk 12 4 20 13 29
voltijdwerk 121 12 44 35 48
(n = 100%) (77) (84) (110) (104) (220)

vrouwen met kinderen
geen werk 81 94 62 69 55
deeltijdwerk 8 4 21 18 35
voltijdwerk 11 2 17 13 11
(n = 100%) (540) (387) (390) (253) (223)

totaal
geen werk 79 93 56 64 39
deeltijdwerk 9 4 21 16 32
voltijdwerk 11 4 23 20 29
(n = 100%) (540) (471) (500) (357) (443)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking 

5.4.3 Kinderopvang

Niet alleen deeltijdwerk, ook kinderopvangvoorzieningen kunnen de combinatie
werken en de zorg voor kleine kinderen vergemakkelijken. Turkse en Marokkaanse
huishoudens blijken relatief weinig gebruik te maken van deze faciliteiten,
Surinaamse en Antilliaanse huishoudens des te meer (tabel 5.5). Het verschil is
deels toe te schrijven aan het verschil in werkgelegenheidsgraad. Dat werkende
Surinaamse en vooral Antilliaanse vrouwen meer van kinderopvangfaciliteiten
gebruik maken dan autochtone vrouwen heeft waarschijnlijk onder meer te maken
met hun lage sociaal-economische status (zie § 5.8). Over het algemeen kiezen
huishoudens met een hoge sociaal economische status vaker dan anderen voor
informele opvang in plaats van formele kinderopvang (Elzinga en Spaans
1993: 100-101). 

Vergeleken bij autochtone ouders maken met name Turkse, maar ook Marokkaanse
ouders weinig gebruik van peuterspeelzalen (zie ook Van den Berg en Vlug 1992).
Peuterspeelzalen kunnen niet echt als arbeidsparticipatie- bevorderende
voorzieningen worden gezien. Het zegt daarom vooral iets over verschillende visies
op opvoedingstechnieken. Turkse en Marokkaanse ouders zouden ambivalent
tegenover dergelijke voorzieningen staan. Enerzijds vinden zij de spelvaardigheid
en de cognitieve ontwikkeling van peuters minder belangrijk dan de verzorging en
de verkrijging van moederliefde (Van den Berg en Vlug 1992: 2), anderzijds zien
zij de mogelijkheden tot het leren van de Nederlandse taal voordat de kinderen naar
school gaan als een positief punt (hoofdstuk 3 geeft meer uitgebreide informatie
over opvoedingswaarden).
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Tabel 5.5 Gebruik van kinderopvangvoorzieningen door vrouwen met een kind onder de zes
jaar, naar gezinssamenstelling, werkzaamheid en etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

crèche of kinderdagverblijf 6 16 21 26 19
(n = 100%) (360) (366) (229) (166) (101)
peuterspeelzaal 5 22 29 26 36
(n = 100%) (358) (367) (232) (166) (102)

gebruik crèche:
eenoudergezin   #   # 27 26 #
(n = 100%) (1) (2) (100) (84) (4)
tweeoudergezin 6 16 17 26 20
(n = 100%) (357) (360) (129) (81) (96)

 werkzame vrouwen 8 # 32 54 26
(n = 100%) (63) (19) (68) (41) (42)

# Minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Allochtonen maken steeds meer gebruik van kinderopvangcentra (TK 1993/1994).
Dit kan toegeschreven worden aan een toenemende bekendheid van allochtonen met
dergelijke voorzieningen, een groeiende belangstelling binnen het
kinderopangwezen voor intercultureel werken en een stijging van het aantal
kinderwerksters uit de minderheidsgroepen zelf. Om dit laatste te bevorderen heeft
het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening samen met de werkgevers een
opleidingsplan ontwikkeld voor de toeleiding van 1250 allochtone meisjes naar een
baan in de kinderopvang.

Autochtone werkende vrouwen maken naast of in plaats van kindercentra veel
gebruik van betaalde oppassen, gastouders of familie en kennissen. Of dit in
evenredige mate voor allochtone vrouwen geldt is niet geheel duidelijk. Over het
algemeen zijn de familiebanden van allochtonen uitgebreider en sterker dan van
autochtonen. Van Creools-Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is bijvoorbeeld
bekend dat zij als vanzelfsprekend de zorg voor elkaars kinderen op zich te nemen
(zie bijvoorbeeld Jap-a-Joe 1994). De informele opvang voor Turkse en
Marokkaanse kinderen wordt vaak dicht bij huis gezocht (Rhode en Tilburg 1992).
Zo kan de oudste zus of oma een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen
spelen (Van der Hoek en Kret 1992).

Soms wonen nog één of meerdere kinderen van de allochtone huishoudens in het
land van herkomst (zie hoofdstuk 2). Als het om kleine kinderen gaat dan zou dit
een vorm van (informele) kinderopvang kunnen zijn. Vermoedelijk neemt dit
verschijnsel af als de migratie een meer permanent karakter krijgt.
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Formele opvang van allochtone kinderen kan meerdere doelen dienen. Ten eerste
biedt het vrouwen uiteraard de mogelijkheid om te werken. Daarnaast kan
kinderopvang een rol spelen in het integratieproces van zowel de kinderen als hun
moeders. Ter voorkoming van achterstand van allochtone groepen zijn inmiddels
vele zogenaamde gezinsstimuleringsprogramma's van start gegaan die zijn gericht
op jonge kinderen. Voorbeelden zijn de projecten Instapje voor 0-2-jarigen,
Opstapje voor 2-4-jarigen Opstap voor 4-6-jarigen en Overstap voor de 6-8-jarigen.
Deze voorzieningen kunnen maar gedeeltelijk als vormen van kinderopvang worden
gezien, omdat zij een hoge mate van participatie van moeders vergen. Op den duur
kunnen zij wel de werkgelegenheidsgraad bevorderen. Het geeft vrouwen een betere
toerusting voor de arbeidsmarkt, als de kinderen wat ouder zijn.

Omdat veel allochtone vrouwen op jonge leeftijd een kind krijgen, is het zeer goed
denkbaar dat het niet alleen de beroepsloopbaan doorkruist, maar ook al de
schoolloopbaan. Steeds meer wordt kinderopvang gekoppeld aan werkgevers. Een
goede toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen voor jonge nog
schoolgaande moeders, zou echter kunnen bijdragen aan verhoging van het
opleidingsniveau en verlaging van schooluitval onder allochtonen. Op langere
termijn zou dit hun positie op de arbeidsmarkt ten goede kunnen komen.

5.5 Werken en opleidingsachtergrond

Toen de eerste Marokkaanse en Turkse migranten in Nederland arriveerden, was
een laag opleidingsniveau nauwelijks een belemmering voor het verkrijgen van een
baan. Deze migranten kwamen juist om die functies te vervullen waarvoor geen
scholing noodzakelijk was. De eerste Surinaamse en Antilliaanse migranten
daarentegen hadden tot doel hun studie af te ronden of om met hun hogere opleiding
een goede baan te vinden in het land van herkomst (zie hoofdstuk 2).

In de loop van de tijd is er veel veranderd. De Surinamers en Antillianen die later
naar Nederland zijn gekomen maakten geen deel uit van een elite, maar vormden
een dwarsdoorsnede van de bevolking uit hun herkomstland. Het gemiddelde
opleidingsniveau van Surinamers en Antillianen in Nederland is hierdoor in de loop
van de tijd gedaald. Turken en Marokkanen zijn niet langer gastarbeiders, maar
kunnen worden gerekend tot de permanente bewoners van Nederland. Hun
gezinnen zijn vrijwel allemaal in Nederland herenigd. Integratie en evenredige
deelname van allochtonen aan alle maatschappelijke sectoren is tot beleidsdoel
geworden. Het is niet meer acceptabel dat allochtonen zich alleen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt bevinden.

Ook aan de vraagkant is er veel veranderd. Ongeschoolden en laag geschoolden
worden steeds vaker verdrongen door beter geschoolden. De kansen op het
verkrijgen van een baan en zeker op het verbeteren van de positie op de
arbeidsmarkt worden in deze tijd sterk bepaald door de hoogte van het
opleidingsniveau.
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Al eerder is beschreven dat de allochtone vrouwen die nu de leeftijd 15 tot 65 jaar
hebben, merendeels op volwassen leeftijd naar Nederland zijn gemigreerd (zie
hoofdstuk 2). Dit betekent dat de meeste allochtone vrouwen geen opleiding in
Nederland hebben gevolgd. Veel Turkse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de
leeftijd 15 tot 65 jaar hebben alleen een opleiding in hun land van herkomst achter
de rug, terwijl de meeste Marokkaanse vrouwen noch in Marokko, noch in
Nederland een opleiding hebben gevolgd. Al met al is het gemiddelde
opleidingsniveau van allochtone vrouwen in de leeftijd 15 tot 65 jaar laag
(Surinaamse en Antilliaanse vrouwen) tot zeer laag (Turkse en Marokkaanse
vrouwen). De groep Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is erg heterogeen. Naast
een groep zeer laag opgeleiden bestaat een groep zeer hoog opgeleiden (zie ook
hoofdstuk 4). 

De werkgelegenheidsgraad van vrouwen is ook op een indirecte wijze aan het
opleidingsniveau verbonden. Zoals uit voorgaande paragraaf (5.4) is gebleken,
stoppen veel vrouwen met werken na de geboorte van een kind. Van autochtone
vrouwen is bekend dat de beslissing zorgen met werken te combineren sterk
afhankelijk is van het opleidingsniveau van de vrouw (zie bijvoorbeeld
Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993, Sociale atlas van de vrouw deel 2). Hoog
opgeleiden zijn oververtegenwoordigd onder de vrouwen die blijven werken na de
geboorte van een kind. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn de gevolgen
van een onderbreking van een loopbaan op middelbaar tot hoog niveau groter. Ten
tweede komt een vrouw die een laag betaalde baan heeft en haar urental wenst terug
te brengen in verband met de zorg voor een kind al snel voor de situatie te staan dat
een deeltijdbaan nauwelijks meer opbrengt dan de kosten die zij maakt voor
kinderopvang of uitbesteding van andere zorgtaken.

De figuren 5.8 en 5.9 laten zien dat vrouwen die opgeleid zijn in het buitenland en
nog niet zo lang in Nederland verblijven, het minst vaak een baan hebben, samen
met vrouwen die nooit op school hebben gezeten. Vrouwen die ooit in het land van
herkomst een opleiding hebben gevolgd en wat langer in Nederland verblijven zijn,
om wat voor reden dan ook , beter in staat een baan te vinden. In Nederland55

opgeleide allochtone vrouwen werken het meest. Dit heeft behalve met de
opleidingsachtergrond ook veel met de leeftijd te maken.
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Figuur 5.8  Netto-arbeidsparticipatiegraad van vrouwen, naar land waar hoogste opleidinga

genoten is, verblijfsduur en etniciteit, 1991 (aantal werkzamen in procenten van 15-65 jarigen,
excl. schoolgaanden)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.8 in bijlage B.a

Legenda:
1 Geen opleiding afgerond
2 Opleiding in land van herkomst afgerond en minder dan 5 jaar in Nederland
3 Opleiding in land van herkomst afgerond en 5 tot 10 jaar in Nederland
4 Opleiding in land van herkomst afgerond en meer dan 10 jaar in Nederland
5 Hoogste opleiding in Nederland afgerond

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Geconcludeerd kan worden dat de werkzaamheid van allochtone vrouwen afneemt,
naarmate het opleidingsniveau daalt. Hetzelfde geldt voor autochtone vrouwen. Het
bijzonder lage opleidingsniveau van allochtone vrouwen is een belangrijke factor in
de verklaring van de lage participatiegraad van deze groep. Het verschil dat bestaat
tussen het opleidingsniveau van allochtone en dat van autochtone vrouwen, maakt
dat de twee groepen moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. In de hiernavolgende
paragrafen zal de positie op de arbeidsmarkt van ongeschoolden en laag
geschoolden gescheiden worden besproken van de positie van middelbaar en hoger
geschoolden, om beter zicht te krijgen op specifieke ordeningsmechanismen op
beide delen van de arbeidsmarkt.
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Figuur 5.9  Netto-arbeidsparticipatiegraad van vrouwen naar opleidingsniveau, etniciteit, 1991a

(aantal werkzamen in procenten van vrouwen van 15 tot 65 jaar excl. schoolgaanden)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.9 in bijlage B.a

Legenda:
1 Geen opleiding afgerond
2 Alleen de lagere school afgerond
3 lbo-diploma
4 mavo-diploma
5 mbo-diploma
6 havo-diploma of hoger

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.5.1 Ongeschoolde en laag geschoolde allochtone vrouwen

Arbeidsparticipatie
Met de term ongeschooldheid wordt op deze plaats bedoeld: `geen vervolgopleiding
met een diploma afgerond hebbende'. Ongeschooldheid is onder de huidige groep
volwassen allochtone vrouwen geen zeldzaamheid. Niet minder dan driekwart van
de Marokkaanse en Turkse vrouwen in de leeftijd van 15-65 jaar heeft geen enkele
opleiding met een diploma afgesloten (zie hoofdstuk 4). Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen zijn gemiddeld hoger geschoold, toch heeft bijna een kwart nooit een
middelbare school met succes afgerond. Het verschijnsel beperkt zich niet tot de
eerste generatie. Ook de helft van de Turkse en Marokkaanse vrouwen die behoren
tot de tweede generatie is van school gekomen zonder het behalen van een diploma.
Slechts een klein deel van hen is in deeltijd bezig een opleiding te voltooien. 
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De groep ongeschoolden bestaat onder andere uit personen die nooit of slechts
enkele jaren de lagere school hebben bezocht. Een deel van hen is analfabeet. Dit
komt met name veel voor onder Marokkaanse en Turkse vrouwen. Vrijwel geen
enkele ongeschoolde vrouw heeft in Nederland een baan (figuur 5.8), althans niet in
het witte circuit. De indruk bestaat dat juist vrouwen die vanwege hun gebrekkige
opleidingsniveau en taalvaardigheid nauwelijks kansen op de officiële arbeidsmarkt
maken, hun heil zoeken in het officieuze circuit (zie bijvoorbeeld Braam 1995).
Gedacht kan worden aan thuiswerk, naaiateliers of andere werkzaamheden bij
familiebedrijven. Degenen die wel de lagere school in zijn geheel hebben doorlopen
werken aanmerkelijk vaker.

Niet alleen de vrouwen zelf ondervinden nadelen van ongediplomeerdheid op de
arbeidsmarkt. Een laag opleidingsniveau is eveneens van invloed op
onderwijsprestaties en daarmee de arbeidskansen van hun kinderen. Veel
Marokkaanse en Turkse kinderen hebben ongeschoolde (en vaak ongeletterde)
ouders (zie hoofdstuk 6). Hoewel deze ouders zich over het algemeen juist erg
bewust zijn van de betekenis van scholing, ontbreekt het hen aan kennis om
inhoudelijke ondersteuning aan de schoolloopbaan van hun kinderen te geven.

Allochtone vrouwen die een lbo- of mavo-diploma hebben weten te halen werken
vaker dan degenen die er niet in geslaagd zijn een opleiding met succes af te ronden.
De oorzaak voor niet werken kan altijd aan twee kanten gezocht worden: bij de
vrouw zelf of bij de potentiële werkgevers. Oudere ongediplomeerde allochtone
vrouwen ondervinden op de arbeidsmarkt zoveel hinder van hun leeftijd dat ook al
zouden zij een baan willen hebben, zij bij voorbaat vrijwel kansloos zijn deze te
bemachtigen. Jonge vrouwen zonder diploma ondervinden uiteraard nadelen van
hun lage opleidingsniveau. Het feit dat deze vrouwen voortijdig de school hebben
verlaten kan echter ook beschouwd worden als een geringe gerichtheid op een
beroepsloopbaan. Het is voor te stellen dat allochtone meisjes die op jonge leeftijd
een kind krijgen een (al dan niet) gedwongen keuze maken voor het moederschap
en daarom met hun opleiding zijn gestopt. Daarmee frustreren zij ook de
toekomstige werkmogelijkheden. Kwalitatieve literatuur geeft weer dat Turkse en
Marokkaanse meisjes vaak door het behalen van goede schoolresultaten en door op
school te blijven, trachten te ontsnappen aan een jong huwelijk of jong moederschap
(zie ook De Vries 1987). Dit geeft reden te veronderstellen dat er een scheiding
plaatsvindt tussen de meer traditionele, op het moederschap gerichte meisjes en de
meer moderne meer op werken gerichte meisjes. De eersten verlaten voortijdig de
school, blijven ongediplomeerd en worden op jonge leeftijd moeder. De laatsten
maken de school af en zoeken vaker een baan.

De werkgelegenheidsgraad van alle laag geschoolde allochtone vrouwen
(uitgezonderd Surinaamse vrouwen met een lbo- of mavo-diploma) is lager dan die
van autochtone vrouwen.  Dit komt deels doordat allochtonen ondanks het behalen56

van een diploma, veelal toch een achterstand bezitten vergeleken bij autochtonen
met ditzelfde diploma. Veel allochtonen met een opleiding op het niveau lbo of
mavo hebben een aantal jaren in hun land van herkomst op school gezeten voordat
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ze naar Nederland kwamen. Zij-instromers verliezen vaak enige schooljaren als
gevolg van de migratie. De leeftijd waarop allochtonen hun schoolloopbaan hebben
afgesloten is daarom gemiddeld hoger dan die van autochtonen. Deze zogenaamde
leeftijdsachterstand komt vaker bij Marokkanen, Turken en Surinamers voor dan bij
Antillianen (Roelandt en Veenman, WRR 1990: 84). Dit heeft directe consequenties
voor de arbeidskansen, daar een oudere laag geschoolde nu eenmaal duurder en dus
onaantrekkelijker voor een werkgever is dan een jongere. Een allochtone
schoolverlater met een lbo- of mavo-opleiding verschilt niet alleen om deze reden
van een gemiddelde autochtone schoolverlater met eenzelfde niveau. Veel
allochtonen starten de opleiding met een onvoldoende kennis van de Nederlandse
taal. Zij zijn lang niet allemaal in staat deze taalachterstand gedurende de
schoolperiode in te halen. Het hebben van een diploma betekent kortom niet dat de
taalvaardigheid op gelijk niveau als die van een autochtoon ligt. Hoewel dit voor
veel banen op dit niveau ook niet strikt noodzakelijk is, is een gebrekkige
taalbeheersing vaak wel een veel gebruikt argument om iemand niet aan te nemen
(zie b.v. Hooghiemstra et al. 1991). Ten slotte kan er sprake zijn van een
richtingenachterstand. Bekend is bijvoorbeeld dat allochtone vrouwen met een
lbo-diploma onevenredig vaak voor opleidingsrichtingen hebben gekozen met een
ongunstig arbeidsmarktperspectief. 

Segregatie
Literatuur met betrekking tot migranten suggereert vaak het bestaan van een naar
etniciteit gesegregeerde arbeidsmarkt. Minderheden zouden zich op andere delen
van de arbeidsmarkt bevinden dan autochtonen. Deze segregatie zet zich door tot op
afdelingenniveau. Binnen bedrijven bestaan (vooral op ongeschoold en laag
geschoold niveau) afdelingen met hoofdzakelijk allochtonen naast afdelingen met
alleen autochtonen. Sommigen spreken zelfs van het voorkomen van specifiek
`migranten-werk': werksoorten die hoofdzakelijk door migranten worden uitgevoerd
(Brassé en Sikking 1986). Een naar etniciteit gesegregeerde arbeidsmarkt betekent
starheid. Deze starheid maakt het minderheden moeilijk om door te stromen naar
betere delen. 

Binnen de Nederlandse beroepsbevolking is sprake van een hardnekkige
seksesegregatie. Ondanks de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt is de
verdeling van vrouwen en mannen over beroepen nauwelijks veranderd in de loop
van de tijd.

De positie van allochtone vrouwen op het laag geschoolde deel van de
arbeidsmarkt, zou door beide constructiemechanismen (etnische segregatie én
seksesegregatie) beïnvloed kunnen worden. In het hiernavolgende zal met behulp
van het ISEO/SPVA-bestand enig licht op deze kwestie worden geworpen. De
vraag is of werkzame allochtone vrouwen van ongeschoold en laag geschoold
opleidingsniveau vergeleken bij enerzijds hun mannelijke herkomstgenoten en
anderzijds autochtone vrouwen van vergelijkbaar niveau onder- dan wel
oververtegenwoordigd zijn op bepaalde delen van de arbeidsmarkt.
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Tabel 5.6 geeft op een grove wijze de verdeling over beroepsgroepen weer.
Ongeschoolde en laag geschoolde allochtone vrouwen werken vaker dan autochtone
vrouwen in een industrieel beroep. Vooral de oververtegenwoordiging van Turkse
vrouwen is opvallend. Deze vorm van etnische segregatie kan op verschillende
manieren worden verklaard. Ten eerste bestaat de groep ongeschoolde en laag
geschoolde allochtone vrouwen voor een deel uit analfabete vrouwen die zich
moeilijk in het Nederlands kunnen uitdrukken. De industrie heeft waarschijnlijk
meer banen waarin taalbeheersing een geringe rol speelt. Een tweede reden voor het
relatief grote aandeel allochtone vrouwen in de industrie is, dat deze banen meer
inconveniënten kennen dan dienstverlenende banen. Het gaat veelal om banen,
waarvoor moeilijk personeel te vinden is en die daarom beter toegankelijk zijn voor
allochtonen. Vooral in de tijden dat het vinden van werk moeilijk is hebben veel
allochtonen eenvoudigweg geen andere keuze dan dit type werk. Ten derde bestaat
de indruk dat allochtone (en met name Turkse) vrouwen met kinderen meer gericht
zijn op een voltijdbaan dan autochtone vrouwen met kinderen en daarom minder
bezwaren hebben tegen een baan in de (wat urental betreft inflexibele) industriële
sector, hoewel oorzaak en gevolg hier moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Turkse vrouwen spannen, zoals gezegd, de kroon wat betreft het uitoefenen van een
industrieel beroep. Aan het verschil tussen Turkse en Marokkaanse vrouwen kan
niet al te veel waarde worden gehecht, gezien het geringe aantal Marokkaanse
werkende vrouwen in het bestand. Echter ook ander, kleinschaliger onderzoek rept
van een sterkere gerichtheid van Turkse vrouwen op de industrie dan Marokkaanse
vrouwen. De mogelijke verklaringen zijn de volgende. Binnen de Turkse
gemeenschap is betaalde arbeid voor de vrouw meer geaccepteerd dan binnen de
Marokkaanse gemeenschap. Met name omdat Marokkaanse vrouwen vaker dan
Turkse vrouwen uit rurale gebieden afkomstig zijn. Veel Turkse vrouwen kwamen
niet alleen naar Nederland om voor het gezin te zorgen, maar ook om het
gezinsinkomen aan te vullen. Terwijl werken voor Marokkaanse vrouwen zelden
één van de motieven was om te migreren (Bouw en Nelissen 1986). Voor de Turkse
vrouwen was de gemakkelijkste weg om aan een baan te komen via hun al jaren
hier verblijvende echtgenoot. Zij waren vaak in staat bij het bedrijf waar ze werkten
een baan voor hun vrouw te regelen. Zo heeft de oververtegenwoordiging van
Turkse mannen in de industrie en de wens van Turkse vrouwen om te werken
geresulteerd in een oververtegenwoordiging van vrouwen in de industrie. Daarnaast
speelt de beeldvorming van het soort werk een rol. Bouw en Nelissen bemerkten bij
Turkse vrouwen een lichte minachting voor dienstverlenend schoonmaakwerk, iets
waar Marokkaanse vrouwen veel minder blijk van geven. Marokkaanse vrouwen
spreiden net als autochtone vrouwen een afkeer van industrieel werk ten toon. Dit
heeft onder meer te maken met de bezwaren die veel Marokkaanse mannen, zeker
als zij behoren tot de eerste generatie, hebben tegen het werken van hun echtgenotes
met mannelijke collega's (Van Gelder en Lamur 1993). In de dienstverlening is de
kans op het werken met alleen vrouwen nu eenmaal groter.

Binnen de beroepenstructuur is evenals bij autochtonen ook binnen de verschillende
allochtone groepen een segregatie naar sekse traceerbaar: Mannen hebben vaker
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dan vrouwen een industrieel beroep. De vrouw-manverschillen zijn binnen de
Turkse werkende beroepsbevolking gering.

Tabel 5.6 Beroep van 15-65-jarige werkzame ongeschoolden en laag geschoolden naar sekse
en etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
hoger beroep 1 12 16 20 12a

dienstverlenend 45 59 70 65 83b

industrieel 54 29 13 15 5c

(n = 100%) (145) (41) (196) (92) (173)

mannen
hoger beroep 1 3 8 7 12
dienstverlenend 21 27 34 29 35
industrieel 78 70 58 65 54
(n = 100%) (514) (356) (242) (122) (252)

Wetenschappelijke en vakspecialisten, beleidsvoerende en hogere leidinggevendea

functies.
Administratieve, commerciële en dienstverlenende functies.b

Agrarische, ambachtelijke en industriële functies.c

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.7 Functieniveau van 15-65-jarige werkzame ongeschoolden en laag geschoolden,
naar sekse en etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
eenvoudig 93 76 72 64 73
ingewikkeld 8 21 26 36 24
zeer ingewikkeld 0 2 2 0 3
(n = 100%) (146) (42) (196) (92) (173)

mannen
eenvoudig 96 94 82 87 73
ingewikkeld 4 5 13 8 20
zeer ingewikkeld 0 2 5 5 7
(n = 100%) (515) (361) (241) (122) (253)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Turkse en Antilliaanse vrouwen zijn vergeleken bij autochtone vrouwen (van
ongeschoold en laag geschoold niveau) relatief vaak werkzaam op het eenvoudigste
functieniveau (tabel 5.7). Hier kan gesproken worden van een etnische segregatie in
de verdeling over functies. Vergeleken bij mannen functioneren Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen op relatief hoog niveau. De seksesegregatie
binnen de functiestructuur, is dus wel aanwezig, waarbij allochtone ongeschoolde
en laag geschoolde vrouwen zich positief onderscheiden van mannen.
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Van de arbeidsvoorwaarden waaronder allochtone vrouwen werken weten we niet
veel af. Wel is bekend dat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen en mannen
vaker een tijdelijk contract hebben dan autochtone vrouwen en mannen (tabel 5.8).
Binnen de etnische groepen hebben vrouwen nog vaker dan mannen een onzeker
contract.

Relatief veel werkende ongeschoolde en laag geschoolde allochtone vrouwen
hebben een voltijdbaan (tabel 5.9). Dit geldt ook voor die vrouwen die kleine
kinderen te verzorgen hebben (tabel 5.10). Voor de sterkere gerichtheid van
vrouwen met een betrekkelijk laag opleidingsniveau op voltijdbanen zijn een aantal
verklaringen mogelijk. Het zal zeker samenhangen met het relatief grote aantal
allochtone vrouwen met een baan in de industrie.  Ook is al genoemd dat de57

arbeidsrechtelijke positie van allochtone vrouwen over het algemeen wat zwakker
is, wat onderhandelen over het urental moeilijk maakt. Verder kan verondersteld
worden, dat allochtone ongeschoolden en laag geschoolde vrouwen zelf liever een
grote baan hebben. Hun mannen verdienen gemiddeld minder dan autochtone
mannen, terwijl de gezinsuitgaven vaak hoger liggen door financiële verplichtingen
in het land van herkomst en een hoog kindertal. Ten slotte bestaat de indruk dat
allochtone vrouwen zich minder bezwaard voelen de zorg voor hun kinderen aan
anderen over te laten dan autochtone vrouwen (zie ook hoofdstuk 3). Allochtone
vrouwen hebben vaker dan autochtone vrouwen een voltijdbaan, maar minder vaak
dan hun mannelijke herkomstgenoten. In die zin volgen allochtone vrouwen net als
autochtone een typisch vrouwelijk arbeidspatroon. 

Tabel 5.8 Type contract van 15-65-jarige ongeschoolden en laag geschoolden, naar etniciteit
en sekse, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
vast 76 71 81 86 90
tijdelijk 24 29 19 14 10
(n = 100%) (124) (35) (165) (73) (134)

mannen
vast 88 89 85 94 97
tijdelijk 12 12 15 6 3
(n = 100%) (489) (364) (221) (115) (227)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.9 Urental van 15-65-jarige ongeschoolden en laag geschoolden, naar etniciteit en
sekse, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
1-19 uur 18 29 19 24 23
20-34 uur 21 22 29 26 39
35 uur en meer 62 49 51 50 38
(n = 100%) (146) (45) (191) (90) (168)

mannen
1-19 uur 1 2 5 3 3
20-34 uur 3 6 5 5 5
35 uur en meer 96 92 90 92 71
(n = 100%) (489) (365) (227) (117) (233)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.10 Arbeidsdeelname 15-65-jarige ongeschoolde en laag geschoolde vrouwen met een
kind onder de 5 jaar, naar etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

geen werk 83 96 75 82 63
deeltijdwerk 7 3 14 10 30
voltijdwerk 11 2 11 7 7
(n = 100%) (285) (311) (153) (108) (46)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.5.2 Middelbaar en hoger opgeleide allochtone vrouwen

Vrouwen met een afgeronde middelbare of hogere opleiding zijn vooralsnog
uitzonderlijk binnen de Turkse en Marokkaanse groep. Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen hebben dit niveau vaker behaald, maar ze vormen een minderheid binnen
de groep. In veel gevallen hebben allochtone vrouwen met een middelbaar tot hoog
opleidingsniveau een lang opleidingstraject achter de rug. Het vergt een aantal
bijzondere persoonlijke eigenschappen en omstandigheden om een degelijke
prestatie te kunnen leveren. Merens en Veenman (1992) noemen beheersing van de
Nederlandse taal, aanmoediging van ouders en (voor vrouwen) partners, het volgen
van aanvullende opleidingen, maar vooral ook persoonlijkheidskenmerken zoals
doorzettingsvermogen en aanleg als de sleutels tot succes.

Het aantal allochtonen op een mbo of mavo neemt toe (hoofdstuk 4). Op dit
moment is het aantal Turkse en Marokkaanse werkende vrouwen met een
middelbare of hogere opleiding nog zo gering dat deze twee groepen in de
onderhavige subparagraaf zijn samengevoegd.
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Hoe hoger de opleiding, hoe vaker een allochtone vrouw een baan heeft. Turkse en
Marokkaanse vrouwen werken ook als zij erin geslaagd zijn een middelbare of
hoger beroepsopleiding af te ronden, minder vaak dan autochtone vrouwen. De
verschillen in werkgelegenheid echter tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
enerzijds en autochtone vrouwen anderzijds verdwijnen op zeker niveau.
Surinaamse vrouwen die minimaal een mbo-diploma hebben en Antillianen die
minimaal een havo-diploma hebben, werken in gelijke mate als autochtone
vrouwen.

Dit lijkt erop te duiden dat etnische verschillen verdwijnen als het opleidingsniveau
maar hoog genoeg is. Om deze conclusie te kunnen trekken is meer informatie
noodzakelijk over de positie van middelbare en hoger opgeleide werkende vrouwen
op de arbeidsmarkt.

Turkse en Marokkaanse middelbaar en hoger opgeleide vrouwen hebben relatief
vaak een tijdelijke baan en relatief vaak een baan op eenvoudig niveau (tabel 5.11
en 5.12). Dit laatste was wel te verwachten, aangezien Turkse en Marokkaanse
middelbaar en hoger opgeleide vrouwen zich meer dan de anderen in het onderste
segment van de hogere opleidingen bevinden (mbo en havo) en vrijwel geen enkele
vrouw er nog in is geslaagd een universitaire of hogere beroepsopleiding af te
ronden. Maar het is wel opmerkelijk dat lager opgeleide autochtone vrouwen (zie
tabel 5.7) net zo vaak als hoger opgeleide Turkse en Marokkaanse vrouwen
eenvoudig werk verrichten.

Was het functieniveau van de banen van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
binnen het lager geschoolde segment vergeleken bij hun mannelijk
herkomstgenoten relatief hoog, op het hogere niveau steken mannen gunstig af
tegen vrouwen. Dit komt waarschijnlijk doordat banen op middelbaar en hoger
niveau uit vele trappen bestaat. Van autochtone vrouwen is bekend dat zij
onevenredig vaak kiezen voor beroepen die korte loopbaantrajecten kennen. Het is
niet onwaarschijnlijk dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen wat dit betreft
hetzelfde patroon volgen als autochtone vrouwen. Dit betekent dat Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen en mannen na het verlaten van de opleiding in een functie van
vergelijkbaar niveau terechtkomen, maar in de loop van hun carrière echter minder
doorstroommogelijkheden hebben en daarom uiteindelijk op een lager niveau
eindigen. Ook zal een tijdelijke onderbreking van de loopbaan volgend op de
geboorte van een kind de promotiemogelijkheden in negatieve zin beïnvloeden.
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Tabel 5.11 Functieniveau van 15-65-jarige middelbaar en hoger geschoolden, naar sekse en
etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken en Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkanen

vrouwen
eenvoudig 72 48 32 36
ingewikkeld 24 34 45 36
zeer ingewikkeld 4 18 23 29
(n = 100%) (25) (103) (71) (202)

mannen
eenvoudig 75 42 45 28
ingewikkeld 8 30 26 35
zeer ingewikkeld 17 28 29 37
(n = 100%) (100) (103) (80) (277)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.12 Type contract 15-65-jarige middelbaar en hoger geschoolden, naar sekse en
etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken en Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkanen

vrouwen
vast   # 86 83 89
tijdelijk   # 14 18 11
(n = 100%) (23) (97) (63) (176)

mannen
vast 84 80 91 97
tijdelijk 16 20 9 3
(n = 100%) (96) (97) (79) (246)

# Minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'1991) SCP-bewerking 

De banen van Surinaamse vrouwen met een afgeronde middelbare of hogere
opleiding zijn over het algemeen eenvoudiger van aard dan die van vergelijkbare
autochtonen. Tussen de banen van Antilliaanse en autochtone vrouwen op dit
niveau bestaat niet veel verschil. Wellicht kan het verschil tussen Surinaamse hoger
opgeleiden enerzijds en Antilliaanse en autochtone hoger opgeleide anderzijds
verklaard worden door het gegeven dat hoger opgeleide Surinaamse vrouwen vaker
dan hoger opgeleide Antilliaanse vrouwen en zeker vaker dan autochtone vrouwen
een eenoudergezin voeren. Dit kan een handicap zijn bij het vinden van een baan op
het juiste niveau.
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Tabel 5.13 Beroepen 15-65-jarige middelbaar en hoger geschoolden, naar sekse en etniciteit,
1991 (in procenten)

Turken en Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkanen

vrouwen
hogere beroepen 8 40 48 49
dienstverlenende 68 55 47 47
industriële 24 5 6 4
(n = 100%) (25) (103) (71) (203)

mannen
hogere beroepen 22 38 46 51
dienstverlenende 28 42 28 32
industriële 50 20 26 18
(n = 100%) (100) (103) (80) (279)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Uit studies over loopbaantrajecten van allochtonen in het algemeen (Merens en
Veenman 1992; Bovenkerk et al. 1991) kan worden opgemaakt dat de allochtone
vrouwen die nu een functie op hoog niveau uitoefenen, dat in onevenredige mate
binnen de arbeidsmarkt die zich specifiek richt op etnische minderheden hebben
gerealiseerd. Deze functies die zich meestal in de dienstverlenende sfeer bevinden,
hebben bij uitstek weinig doorgroeimogelijkheden. Niet alleen zijn de
promotiekansen binnen de functie beperkt, ook de kansen buiten de zogenaamde
etnische arbeidsmarkt zijn gering. Daar zijn zij namelijk wel concurrenten van
autochtonen. Deze strijd is ongelijk. Diverse onderzoeken hebben inmiddels
aangetoond dat selectie in sollicitatie- of promotieprocedures niet verschoond zijn
van (bewuste of onbewuste) discriminerende praktijken. Dit komt overeen met de
bevindingen van Den Hollander. Zij stelt dat persoonsgebonden factoren en factoren
die betrekking hebben op de economische en sociaal-culturele achtergrond
belangrijke invloed hebben op het bereiken van een hoger of middelbaar niveau,
maar dat factoren voortkomend uit de Nederlandse samenleving bepalen op welke
plek zij uiteindelijk terecht komen.

5.6 Werkloosheid

De meerderheid van de allochtone vrouwen werkt niet. Toch is de minderheid
werkloos. Dit is een definitiekwestie. Iemand is pas officieel werkloos als hij of zij
duidelijk beschikbaar is voor werk. Dit geldt voor werklozen die een
werkloosheidsuitkering ontvangen en meer dan twaalf uur willen werken en voor
werklozen die recentelijk sollicitatiepogingen hebben ondernomen (een inschrijving
bij een arbeidsbureau geldt ook als zodanig). Over het algemeen zijn vrouwen met
een kostwinnende echtgenoot ondervertegenwoordigd binnen de groep officiële
werklozen en alleenstaanden en alleenstaande moeders oververtegenwoordigd (zie
figuur 5.15). Deels is dit een gevolg van de definitie van een werkloze. Financieel
afhankelijke vrouwen immers schrijven zich maar zelden in bij een arbeidsbureau
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als werkzoekende. Terwijl kostwinsters dit verplicht zijn te doen om een uitkering
te ontvangen. Slechts een deel van de financieel afhankelijke vrouwen is ook
daadwerkelijk weinig gericht op het vinden van een baan. De anderen worden door
deze definitie ten onrechte als niet-werkloos gezien (maar gerekend tot de
overigen).

5.6.1 Kerngegevens

Het werkloosheidspercentage  betreft het aandeel werklozen binnen de groep die58

werkt of werkloos is (de beroepsbevolking). De overigen worden buiten
beschouwing gelaten. Bij vrouwen en zeker bij allochtone vrouwen zegt het dus
alleen iets over een klein deel van de groep allochtone vrouwen (zie § 5.2). 

De werkloosheidspercentages (zie tabel 5.14) van Marokkaanse vrouwen zijn het
hoogst, op enige afstand gevolgd door die van Turkse en Antilliaanse vrouwen en
vervolgens door Marokkaanse mannen, Surinaamse vrouwen, Turkse mannen,
Antilliaanse mannen en ten slotte Surinaamse mannen. De werkloosheid van
autochtone vrouwen en mannen is vele malen lager dan die van allochtone.

De verklaringen voor de extreem hoge werkloosheid onder allochtonen zijn elders
breed uitgemeten (zie bijvoorbeeld de Rapportage minderheden 1993 (Tesser
1993: 73-88). Het komt er in het kort op neer dat de vraag naar ongeschoolde arbeid
in de loop van de jaren sterk is afgenomen en dat veel ongeschoolden zijn
verdrongen door hoger geschoolden. Dit heeft allochtonen verhoudingsgewijs sterk
getroffen, omdat velen van hen werk op laag niveau verrichtten. Het gemiddeld lage
opleidingsniveau van allochtonen zorgt voor geringe ontsnappingsmogelijkheden
uit het onderste segment van de arbeidsmarkt. De slechte aansluiting van de
capaciteiten van allochtonen bij de kwaliteitseisen aan de vraagkant van de
arbeidsmarkt, is slechts een deel van de verklaring voor de hoge werkloosheid.
Intussen heeft een groot aantal onderzoekingen aangetoond, dat allochtonen niet
alleen het onderspit delven vanwege objectief waarneembare verschillen met
autochtonen, maar dat discriminatie en etnocentrisme eveneens een belangrijke rol
spelen in sollicitatie- en ontslagprocedures (zie bijvoorbeeld Bovenkerk 1986;
Veenman 1990; Hooghiemstra et al. 1991). 
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Tabel 5.14 Werkloosheid  naar sekse en etniciteit, 1991 (niet-werkzame werkzoekenden ina

procenten van de beroepsbevolking)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

vrouwen
werkloos 48 66 35 48 13
(n = 100%) (277) (128) (409) (243) (378)

mannen
werkloos 34 39 27 32 7
(n = 100%) (881) (715) (485) (304) (576)

In het ISEO (SPVA'91) bestand van 1991 wordt een urengrens van 18 uur gehanteerd.a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.6.2 Werkloosheid vergeleken

Allochtone vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar zijn drie- tot vijfmaal zo
vaak als autochtone vrouwen op zoek naar werk. De werkloosheid van vrouwen is
binnen elke groepering hoger dan van mannen. Hier is dus sprake van een dubbele
achterstand van allochtone vrouwen. Zulke algemeenheden zeggen echter niet
zoveel, daarvoor is de verscheidenheid binnen de groeperingen te groot.

De werkloosheid van Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen is hoger dan van
andere leeftijdsgroepen, hetzelfde geldt voor Turkse en Marokkaanse jongens
(figuur 5.10). Een deel van hen behoort tot de tweede generatie die Manders en
Theeuwes (1990) aan een vergelijkende analyse met autochtone jongeren hebben
onderworpen. Zij wijten de relatief hoge werkloosheid van de tweede generatie voor
een groot deel, maar niet geheel aan het gemiddeld lagere opleidingsniveau.
Ondanks het stijgende opleidingsniveau van allochtonen voorzien zij in de toekomst
een nog grotere discrepantie tussen de arbeidskansen van jonge allochtonen en die
van autochtonen. Deze stijging zal namelijk in geen verhouding staan tot de
voorspelde stijging van de opleidingseisen aan de vraagzijde.

De werkloosheid van Antilliaanse vrouwen is vooral hoog binnen de
leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar. In veel gevallen zullen deze vrouwen hoofd van een
eenoudergezin zijn, laag opgeleid en nog niet lang geleden geïmmigreerd.
Surinaamse jonge vrouwen onderscheiden zich nauwelijks van vrouwen binnen de
hogere leeftijdscategorieën. Werken (en werkloosheid) wordt bij hen sterk door de
gezinssituatie beïnvloedt. Surinaamse vrouwen ouder dan 40 jaar worden niet langer
door de zorg voor hun kinderen belemmerd, met als gevolg een lagere
werkloosheidsgraad.
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Figuur 5.10  Werkloosheid naar leeftijd, sekse en etniciteit, 1991 (niet-werkzamea

werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.10 in bijlage B.a

Legenda:
1 15-24 jaar T = Turken
2 25-29 jaar M = Marokkanen
3 30-34 jaar S = Surinamers
4 40-49 jaar A = Antillianen

au = autochtonen

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is te zien dat de werkloosheid afneemt bij
het stijgen van het opleidingsniveau (figuur 5.11). Dit houdt echter niet in dat
werkloosheidsverschillen tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen enerzijds en
autochtone vrouwen anderzijds teniet worden gedaan in hogere regionen. Een
uitzondering vormen Surinaamse vrouwen met een hbo of wetenschappelijk
onderwijs-opleiding, die niet vaker, maar net zo vaak als autochtone vrouwen
werkloos zijn. Pas op dit niveau lijkt het behoren tot een allochtone groep geen
nadelige invloed meer uit te oefenen op de kansen op de arbeidsmarkt. Dit effect
doet zich ook bij mannen voor.
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Figuur 5.11  Werkloosheid naar opleidingsniveau, sekse en etniciteit, 1991 (niet-werkzamea

werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.11 in bijlage B.a

Legenda:
1 Ten hoogste lagere school T =  Turken
2 lbo, mavo M =  Marokkanen
3 mbo, havo, vwo S =  Surinamers
4 hbo, wetenschappelijk onderwijs A =  Antillianen

au = autochtonen

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

De werkloosheid van allochtonen varieert niet alleen per leeftijds- of
opleidingscategorie, maar ook per vestigingsperiode. Voor Surinamers en
Antillianen geldt: Hoe langer de verblijfsduur, hoe kleiner de kans op werkloosheid.
Dit is het gevolg van een in de loop van de jaren steeds maar afnemende
werkgelegenheid in combinatie met het dalend gemiddelde opleidingsniveau van de
immigranten uit Suriname en de Antillen. De relatie tussen verblijfsduur en
werkloosheid is bij Turken en Marokkanen minder helder. 
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Figuur 5.12  Werkloosheid naar verblijfsduur, sekse en etniciteit, 1991 (niet-werkzamea

werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.12 in bijlage B.a

Legenda:
1 1985-1989 T  = Turken
2 1980-1984 M  = Marokkanen
3 1975-1979 S  = Surinamers
4 1970-1974  A  = Antillianen
5 Voor 1970 au = autochtonen

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.6.3 De werkzoekende allochtone vrouw

In onderhavige subparagraaf wordt een beeld geschetst van de werkzoekende
allochtone vrouw. Welke eigenschappen heeft zij en in hoeverre onderscheidt zij
zich van de werkzoekende autochtone vrouw en van de mannelijke herkomst-
genoten die werkzoekend zijn?

Werkervaring en opleiding zijn objectief te beoordelen en zijn daarom belangrijke
criteria binnen sollicitatieprocedures. Wat de werkervaring betreft: autochtone
vrouwen die werk zoeken hebben vrijwel allemaal al eens een baan gehad, slechts
10% begeeft zich voor het eerst op de arbeidsmarkt (tabel 5.15). Ook allochtone
werkzoekende mannen zijn maar voor een klein deel starters op de Nederlandse
arbeidsmarkt. In tegenstelling tot allochtone werkzoekende vrouwen: zij hebben
voor een groot deel nog nooit in Nederland hebben gewerkt. Voor de geringe
arbeidservaring van allochtone vrouwen zijn een aantal oorzaken te noemen.

Het aantal jaren werkervaring hangt logischerwijs samen met leeftijd en bij
allochtonen ook met de verblijfsduur in Nederland. Allochtone werkzoekende
vrouwen zijn gemiddeld jonger dan autochtone werkzoekende vrouwen. Voor
Turkse en Marokkaanse werkzoekende vrouwen geldt bovendien dat zij gemiddeld
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korter in Nederland verblijven dan hun mannelijke herkomstgenoten. Allochtone
vrouwen hebben kortom nog nauwelijks de gelegenheid gehad om veel
arbeidservaring in Nederland op te doen. Indirect speelt ook de jonge leeftijd
waarop allochtone vrouwen hun eerste kind krijgen een rol. De meeste autochtone
vrouwen doen arbeidservaring op voordat zij kinderen krijgen. Deze periode kan
vrij lang zijn, gezien de gemiddelde leeftijd voor het krijgen van het eerste kind (28
jaar). De gemiddelde leeftijd waarop allochtone vrouwen hun eerste kind krijgen is
dusdanig laag, dat de meesten geen werkervaring hebben opgedaan voor de
geboorte van hun eerste kind. Omdat het grootste deel van de allochtone vrouwen in
Nederland nu kleine kinderen heeft (hoofdstuk 3), is het te begrijpen dat het
grootste deel geen werkervaring in Nederland heeft.

Tabel 5.15 Niet-werkzame werkzoekenden met arbeidservaring in Nederland, naar sekse en
etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken Marokkane Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen 54 30 59 34 90
(n = 100%) (130) (81) (136) (115) (49)

mannen 72 65 62 49 82
(n = 100%) (285) (272) (127) (92) (42)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Niet alleen hebben werkzoekende allochtone vrouwen weinig werkervaring, hun
opleidingsniveau is gemiddeld ook erg laag. Marokkaanse werkzoekende vrouwen
springen er, in negatieve zin, het meeste uit. Van hen heeft bijna veertig procent
geen enkele opleiding afgerond, zelfs geen lagere school (figuur 5.13). Dit beperkt
zich helaas niet tot de oudere generatie. Een vijfde van de 15- tot 25-jarige
werkzoekende Marokkaanse vrouwen heeft ook geen vervolgopleiding afgerond.
Een deel van deze ongeschoolde jonge Marokkaanse vrouwen is voortijdig met de
opleiding in Nederland gestopt en een deel is als huwelijkspartner kortgeleden uit
Marokko gemigreerd. Turkse werkzoekende vrouwen hebben een andersoortige
handicap: van hen heeft meer dan de helft een opleiding in Turkije genoten
(tabel 5.16). Dit hoeft niet te betekenen dat zij minder goed zijn opgeleid. Echter op
de arbeidsmarkt blijken Turkse (en andere buitenlandse) diploma's lager te worden
gewaardeerd dan in principe gelijkwaardige Nederlandse diploma's. Overigens heeft
ook het merendeel van de Antilliaanse werkzoekende vrouwen hun opleiding in het
land van herkomst genoten. De meesten zijn na hun opleiding naar Nederland
gekomen om meer kans op werk te maken.  Verwacht kan worden dat een op59

Aruba of de Nederlandse Antillen afgeronde opleiding meer aanzien geniet bij
werkgevers dan een in Turkije of Marokko afgeronde opleiding.

Het opleidingsniveau van werkzoekende Turkse en Marokkaanse mannen is
gemiddeld niet veel hoger dan dat van vrouwen uit hetzelfde herkomstland.
Werkzoekende mannen hebben echter als voordeel dat zij werkervaring hebben,
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terwijl een groot deel van de Marokkaanse en Turkse werkzoekende vrouwen
dubbel gehandicapt zijn in de zin dat zij noch een vervolgopleiding noch
werkervaring hebben (61%, resp. 33%). 

Tabel 5.16 Land waar hoogste opleiding is genoten van niet-werkzame werkzoekenden naar
sekse en etniciteit, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouwen
geen 9 38 5 2
in land van herkomst 57 21 40 64
in Nederland 34 41 55 35
(n = 100%) 128 80 134 115

mannen
geen 6 40 6 2
in land van herkomst 74 32 40 54
in Nederland 20 28 55 44
(n = 100%) (283) (272) (126) (91)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Figuur 5.13  Hoogst behaalde diploma van niet-werkzame werkzoekenden, naar sekse ena

etniciteit, 1991 (in procenten)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.13 in bijlage B.a

Legenda:
1 Hoogstens lo T  = Turken
2 lbo M  = Marokkanen
3 mavo S  = Surinamers
4 havo of meer A  = Antillianen

au = autochtonen

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Een vrouw met kleine kinderen is over het algemeen aan meer beperkingen
gebonden als zij een baan zoekt dan een vrouw die geen kleine kinderen heeft.
Figuur 5.14 laat zien dat 60% à 70% van de allochtone werkzoekende vrouwen een
kind onder de twaalf jaar heeft, tegenover nog geen 20% van de werkzoekende
autochtone vrouwen. Dit maakt het vinden van een baan voor de allochtone groep
vrouwen onevenredig moeilijk.

Alleenstaande moeders hebben meer moeite met het vinden van een baan dan
vrouwen die samen met een partner de kinderen opvoeden. Niet alleen vanwege
extra problemen met de kinderopvang. Maar ook omdat voor alleenstaande moeders
kleine of slecht betaalde banen nauwelijks de moeite waard zijn om op te
solliciteren. Kostwinsters hebben alleen baat bij banen die voldoende opleveren om
een gezin van te onderhouden. Figuur 5.15 laat zien dat bijna een vijfde van de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen die een baan zoeken een alleenstaande moeder
is. Overigens geldt dit nog in sterkere mate voor autochtone werkloze vrouwen: zo'n
40% van hen is een alleenstaande moeder. Hieraan is duidelijk te zien dat zeer
weinig niet werkende autochtone vrouwen in een tweeoudergezin gerekend worden
tot de werklozen (zie inleiding van deze paragraaf).

Allochtone werkzoekende vrouwen lijken onevenredig vaak te verkeren in
gezinsomstandigheden die de kans op een baan verlagen. Ze zijn veel minder vaak
dan autochtone vrouwen alleenstaand en werkzoekende Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen staan relatief vaak aan het hoofd van een eenouderhuishouden.
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Figuur 5.14  De gezinsfase waarin de huishoudens van zelfstandig wonende niet-werkzamea

werkzoekende verkeren, naar etniciteit, 1991 (in procenten)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.14 in bijlage B.a

Legenda:
1 Geen kind in huishouden of een kind ouder dan 12 jaar
2 In ieder geval een kind onder de 5 jaar
3 Het jongste kind tussen de 5 en 12 jaar

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Figuur 5.15  Het huishoudtype van de huishoudens waarin niet-werkzame werkzoekendea

vrouwen verkeren, naar etniciteit, 1991 (in procenten)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.15 in bijlage B.a

Legenda:
1 Alleenstaand (incl. overig)
2 Gehuwd of ongehuwd samenwonend, zonder kinderen
3 Gehuwd of ongehuwd samenwonend met kinderen (en eventueel anderen)
4 Hoofd van een eenoudergezin

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Voorgaande analyse leidt tot de conclusie dat werkzoekende allochtone vrouwen
onevenredig vaak in omstandigheden verkeren die over het algemeen de kans op het
vinden van een baan negatief beïnvloeden. De kansen op het vinden van een baan
zijn echter niet alleen afhankelijk van de kwalificaties en levensomstandigheden van
de werkzoekende. De doelmatigheid van de zoekactiviteiten speelt wel degelijk
mee. Onderzoek naar het zoekgedrag van allochtonen op ongeschoold en laag
geschoold niveau heeft aangetoond dat Turken en Marokkanen niet via de meest
succesvolle kanalen op zoek zijn naar werk. Velen ondernemen weinig meer dan
een inschrijving bij het arbeidsbureau en rekenen op informele contacten voor het
vinden van een baan. In de loop van de jaren worden vacatures meer en meer
opgevuld na het plaatsen van advertenties of het inschakelen van uitzendbureaus,
wat de kansen van allochtonen op een baan doet afnemen. Uit het onderzoek dat
Pisterbrink et al. (1995) heeft verricht onder Marokkaanse vrouwen die staan
ingeschreven bij arbeidsbureaus, blijkt dat er een duidelijk verschil in zoekgedrag is
tussen eerste generatie vrouwen en hier opgegroeide vrouwen. De laatsten zoeken in
meerdere mate via formele kanalen en vinden gemakkelijker hun weg naar
specifieke voorzieningen voor allochtonen.

5.7 Beleid

Op deze plaats volgt een korte weergave van beleidsmaatregelen die erop zijn
gericht de positie van zwakke groepen op de arbeidsmarkt te verbeteren (vooral
verkregen uit de Nota Minderhedenbeleid, TK 1994/1995). Een klein aantal
maatregelen is specifiek gericht op de positie van allochtone vrouwen, terwijl een
groot aantal algemene maatregelen naar alle waarschijnlijkheid ook van invloed zal
zijn op de toekomstige positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt.

Binnen het arbeidsmarktbeleid wordt onder meer gewerkt aan de verbetering van
werkgelegenheid binnen het laagste segment van de arbeidsmarkt. Aangezien
allochtone vrouwen in overgrote meerderheid op dit segment van de arbeidsmarkt
zijn aangewezen, zullen dergelijke maatregelen naar verwachting de positie van
allochtonen op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Ook is er binnen het
arbeidsmarktbeleid speciale aandacht voor de toetreding tot de arbeidsmarkt van
jongeren. Naar het zich laat aanzien komt het zogenoemde AAJ (Activerend
arbeidsmarktbeleid voor jongeren)-beleid vooral ten goede aan allochtone laag
geschoolde jongeren. Ook de JWG (Jeugdwerkgarantiewet) bereikt allochtone
jongeren in relatief hoge mate. Naast deze algemene arbeidsmarktmaatregelen, die
de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt mede zullen kunnen
versterken, zijn er ook specifiek op allochtonen gerichte initiatieven. Voorbeelden
hiervan zijn `de trajectbemiddeling allochtone jongeren', stimuleringsprojecten voor
Antilliaanse en Arubaanse jongeren, de taakstelling van de arbeidsbureaus om in
1994 18.000 bemiddelingen voor allochtonen te realiseren en de Wet Bevordering
Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA), die per 1 juli van 1994 in
werking is getreden. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre de algemene maatregelen
en de maatregelen ten behoeve van de verbetering van de arbeidspositie van
allochtonen ook ten goede zullen komen aan allochtone vrouwen. De gegevens die
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hierover beschikbaar zijn, duiden er meestal op dat vrouwen minder van de
maatregelen profiteren dan mannen. Naar aanleiding hiervan onderzoeken opgezet.
Het VEM-bureau werkgelegenheid voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen
richt zich specifiek op de instroombevordering van vrouwen uit etnische
minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn op gemeentelijk niveau
enkele projecten gestart om de uitstroom van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
uit de bijstand te stimuleren en tracht het Centraal Bureau voor de
Arbeidsvoorziening (CBA) de instroom van vrouwen uit etnische minderheden in
de kinderopvangsector te stimuleren. In dit kader kunnen ook de diverse
opvoedingsondersteuningsprojecten, meestal in het kader van het gemeentelijk
onderwijsvoorrangsbeleid, worden genoemd. Deze zijn primair bedoeld om de
ontwikkeling van allochtone kinderen positief te beïnvloeden. Door de werkwijze
met betaalde coördinerende buurtmoeders, scheppen deze projecten echter ook
banen voor allochtone vrouwen. De sociale partners hebben in 1994
overeenstemming bereikt om 280 buurtmoeders aan te gaan stellen, die tevens een
doorstromingsprogramma naar anderen beroepen wordt aangeboden.

5.8 Inkomen

In de voorgaande paragrafen was het hebben van een baan de belangrijkste
invalshoek om de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen in Nederland te
beschrijven. De vrouwen die werken, was de gedachte, participeren op een groter
deel van het Nederlandse maatschappelijke leven dan diegenen die niet werken.

Over het algemeen is echter niet de deelname aan het maatschappelijke leven de
enige en vaak zelfs niet de belangrijkste motivatie om te werken (of niet te werken),
maar veeleer de eraan verbonden verdiensten. In onderhavige paragraaf is er
aandacht voor de inkomens van allochtone vrouwen: de bronnen van hun inkomsten
en de hoogte van hun inkomen.

5.8.1 Bron van inkomsten

Een bron van inkomsten kan (een bepaalde mate van) zelfstandigheid bieden. Tabel
5.17 laat zien dat Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland in meerderheid
geen enkele bron van inkomsten hebben. Als gevolg daarvan zijn zij volledig
financieel afhankelijk van een ander persoon in het huishouden. 
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Tabel 5.17 Eigen bron van inkomsten, naar sekse en etniciteit, 1991 (in procenten van
15-65-jarigen)

gee bijstan ander
n arbeid d WAO AOW beurs s (n =100%)

RWW
a b c d

Turken  
vrouwen 70 18 1 5 4 0 2 0 (928)
mannen 12 48 4 18 12 2 3 3 (1.201)
allen 37 35 3 12 9 1 2 2 (2.130)e

Marokkanen 
vrouwen 81 7 2 5 2 0 3 1 (816)

 mannen 14 38 8 16 16 1 5 3 (1.144)
 allen 42 25 5 11 10 1 4 2 (1.970)
Surinamers

vrouwen 23 38 19 8 4 1 5 2 (799)
mannen 18 54 4 12 4 1 5 3 (681)
allen 21 45 12 10 4 1 5 3 (1.483)

Antillianen
vrouwen 22 29 23 13 2 1 8 2 (556)
mannen 12 49 5 16 4 1 11 3 (443)
allen 17 38 15 15 3 1 10 2 (1.001)

autochtonen
vrouwen 29 49 3 4 5 3 4 4 (751)
mannen 4 73 1 4 6 5 7 1 (744)
allen 17 61 2 4 5 4 6 3 (1.501)

RWW/NWW en WWV.a

WAO/AAW.b

AOW/AWW/vut.c

Onder meer alimentatie.d

Het totaal is meer dan de optelling van vrouwen en mannen, vanwege missings.e 

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Dit is niet verwonderlijk gezien het relatief geringe aantal Turkse en Marokkaanse
vrouwen met een baan en het feit dat Turkse en Marokkaanse vrouwen zelden als
alleenstaande of als alleenstaand ouder een huishouden voeren (zie hoofdstuk 3).
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen werken minder vaak dan autochtone vrouwen,
maar zijn vaker werkzoekend. Zij beschikken ongeveer even vaak als autochtone
vrouwen over een eigen bron van inkomsten. Veelal betekent dit dat zij
afhankelijkheid zijn van een uitkering: ongeveer een kwart van de potentiële
vrouwelijke Surinaamse beroepsbevolking leeft van een bijstands- of
RWW-uitkering. Antilliaanse vrouwen zijn zelfs vaker (36%) afhankelijk van een
dergelijke uitkering dan van loon uit arbeid (29%).  

Verschillen tussen leeftijdsgroepen
De meeste veranderingen van leef- en werksituatie vinden plaats tussen het
vijftiende en het vijfendertigste levensjaar en als afgeleide hiervan kan de wijze
waarop vrouwen hun inkomen verkrijgen binnen deze leeftijdsgroep sterk
verschillen.
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Dit geldt het minst voor Turkse en Marokkaanse vrouwen (zie figuur 5.16).
Degenen zonder enige bron van inkomsten domineren zowel bij vrouwen in de
tienerleeftijd, als bij vrouwen van begin twintig, eind twintig en begin dertig. Zij het
dat Turkse en Marokkaanse vrouwen ouder dan twintig vaker werken en als gevolg
daarvan minder vaak volledig financieel afhankelijk zijn dan de jongste categorie.
Dit weinig variabele patroon heeft veel te maken met de jonge leeftijd waarop
Turkse en Marokkaanse vrouwen een eigen gezin stichten en de (tot nog toe) lage
arbeidsparticipatie als zij gehuwd zijn. 

Tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de tienerleeftijd en van begin twintig
vindt een sterke verschuiving plaats van geen enkele bron van inkomsten naar ofwel
inkomsten uit arbeid, ofwel een uitkering. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
tussen de 20 en 25 jaar hebben voor het grootste deel hun ouderlijk huis verlaten en
beschikken over een bron van inkomsten. Surinaamse vrouwen van 25 tot 30 jaar
zijn vaker dan hun jongere herkomstgenoten financieel geheel afhankelijk, hoewel
degenen met een eigen inkomstenbron nog steeds domineren. Ook vindt een
verschuiving plaats van studiebeursafhankelijken naar loonafhankelijken. Dit is
duidelijk de periode waarin een deel van de Surinaamse vrouwen tot gezinsvorming
overgaat en een deel de studie afgerond heeft en gaat werken. Het aantal vrouwen
met een baan neemt na het dertigste levensjaar weer toe wat duidt op een
herintredingsproces, met een hogere mate van financiële zelfstandigheid als gevolg. 
Antilliaanse vrouwen tussen de 25 en 30 jaar gedragen zich anders dan hun
Surinaamse leeftijdgenoten. Zij hebben vergeleken bij hun jongere herkomstgenoten
vaker een bron van inkomsten. Dit is in de meeste van de gevallen een uitkering of
studiebeurs. Bij de dertigers vindt in vergelijking met de late twintigers een
verschuiving plaats van studiebeurs naar werk. De verdeling over de verschillende
vormen van inkomstenbronnen geeft weer dat de Antilliaanse groep vrouwen van
25 tot 30 jaar bestaat uit twee categorieën. De lager opgeleiden, die voor een groot
deel als hoofd van een eenoudergezin een uitkering ontvangen en degenen die nog
bezig zijn hun hogere beroepsopleiding of universitaire opleiding af te ronden.
Beide hebben (een bepaalde mate van) financiële zelfstandigheid zonder een baan te
hebben.     

Ook autochtone vrouwen ouder dan 20 jaar hebben vergeleken bij hun jongere
zusters vaker een eigen bron van inkomsten. Vooral het aandeel vrouwen met werk
neemt toe. Dit verandert pas weer bij vrouwen van begin 30. Hun afhankelijkheid
van de financiën van een partner is gegroeid vergeleken met de jongere
vijfjaarsgroep. Velen hebben in deze periode hun baan ingeruild voor de zorg voor
kind en gezin, met als consequentie volledige financiële afhankelijkheid.  
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Figuur 5.16  Bronnen van inkomsten van een aantal leeftijdscategorieën jonge vrouwen, naara

etniciteit, 1991 (in procenten)

Gebaseerd op cijfers in tabel 5.16 in bijlage B.a

Legenda:
1 15-19 jaar T = Turkse vrouwen
2 20-24 jaar M = Marokkaanse vrouwen
3 25-29 jaar S = Surinaamse vrouwen
4 30-39 jaar A = Antilliaanse vrouwen

au = autochtone vrouwen

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Verschillen met autochtone vrouwen van vergelijkbare leeftijd
Binnen alle hier besproken leeftijdsgroepen hebben Turkse en Marokkaanse
vrouwen minder vaak een eigen bron van inkomsten dan autochtone vrouwen. De
verschillen zijn groot binnen de groep 20-30-jarigen. Terwijl veel Turkse en
Marokkaanse vrouwen op deze leeftijd de financiële afhankelijkheid van het
ouderlijk huis inwisselen voor een afhankelijkheid van de inkomsten van hun
partner, verlaten veel autochtone vrouwen het ouderlijk huis om zelfstandig of
samen te wonen en te leven van een studiebeurs ofwel een baan. Ook Surinaamse en
Antilliaanse twintigers onderscheiden zich van autochtone twintigers. De
verschillen betreffen niet zozeer het aandeel dat geen eigen bron van inkomsten
heeft (degenen met een eigen bron van inkomsten overheersen), maar veeleer het
soort van inkomsten. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van deze leeftijd hebben
veel minder vaak inkomsten uit arbeid en veel vaker inkomsten uit een uitkering
dan autochtone vrouwen. Dit komt voort uit het feit dat Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen niet alleen eerder hun eerste kind krijgen, maar ook vaker hoofd zijn van
een eenoudergezin. Opvallend is het grote aantal Antilliaanse vrouwen met een
studiebeurs zelfs binnen de groep 25 tot 30 jarigen. Dit kan duiden op een
gemiddeld langere studieduur van Antillianen in vergelijking met autochtonen.
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van begin dertig onderscheiden zich van
autochtone vrouwen, doordat zij vaker een eigen bron van inkomsten hebben.
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Terwijl veel autochtone vrouwen zich afhankelijk hebben gesteld van een
verdienende partner, doen veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van deze
leeftijd een beroep op een uitkering.

5.8.2 Hoogte van het inkomen

De weinige Turkse en Marokkaanse vrouwen met een eigen bron van inkomsten
(loon of uitkering), ontvangen maandelijks een laag bedrag (tabel 5.18). De meesten
krijgen netto minder dan 1.500 gulden per maand en bijna geen enkele Turkse of
Marokkaanse vrouw krijgt meer dan 2.300 gulden. Daarmee ligt hun gemiddelde
persoonlijke inkomensniveau onder dat van autochtone vrouwen en onder dat van
hun mannelijke herkomstgenoten met een eigen bron van inkomsten. Ook een
minderheid van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen ontvangt maandelijks
minder dan 1500 gulden. De inkomensverdeling van Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen is echter evenwichtiger. Ofwel: er zijn naast Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen met een laag inkomen, veelal bijstandgerechtigden, ook Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen met een hoger inkomen. Het aandeel bijstandsgerechtigde
Surinaamse en Antilliaanse mannen is relatief hoog. Met als gevolg dat Surinaamse
en Antilliaanse mannen ongeveer even vaak tot de allerlaagste inkomensgroep
behoren als hun vrouwelijke herkomstgenoten. De werkende mannen verdienen
echter meer dan de werkende Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, zodat er toch
een verschil in individueel inkomensniveau bestaat tussen de seksen. Dit verschil
bestaat overigens ook binnen de autochtone groep.

Tabel 5.18 Totaal netto-inkomen per maand (in guldens), naar sekse en etniciteit, 1991 (in
procenten van 15-65-jarigen die een eigen bron van inkomsten hebben)

minder meer
dan 1.100- 1.500- 1.900- 2.300- 2.700- dan (n

1.100 1.500 1.900 2.300 2.700 3.100 3.100 =100%)

Turken
vrouw
en 42 28 24 5 0 0 0 (248)
manne
n 12 14 43 22 7 1 1 (1.018)
totaal 18 17 40 18 5 1 2 (1.266)

Marokkan
en vrouw  

en 49 20 24 5 2 - - (120)
manne
n 14 12 47 17 7 2 0 (907)
totaal 18 13 44 16 6 2 0 (1.033)

Suriname
rs vrouw

en 25 39 17 10 6 1 2 (530)
manne
n 22 14 19 22 13 6 6 (480)
totaal 23 27 18 16 9 4 4 (1.011)

Antilliane
n 30 42 12  9 6 1 2 (530)
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manne
n 27 15 18 17 10 7 7 (344)
totaal 28 29 15 12 8 4 3 (739)

autochton
en

vrouw
en 28 21 18 14 8 6 6 (478)
manne
n 13 9 10 17 17 13 21 (639)
totaal 19 14 14 16 13 10 15 (1.122)

Bron: ISEO (SPVA'91: 125, tabel 4.3)

Het gezinsinkomen zegt veel meer over bestedingsruimte dan het hiervoor
besproken individuele inkomen. Gemiddeld hebben allochtone huishoudens minder
te besteden dan autochtone huishoudens (tabel 5.19). Het gezinsinkomen van
allochtone huishoudens overstijgt zelden het in Nederland geldende modale
inkomensniveau (rond de 3.000 gulden netto per maand), de helft van de
huishoudens heeft de beschikking over een minimuminkomen (minder dan 2.000
gulden). Een groot aantal Surinaamse en Antilliaanse huishoudens bevindt zich op
bijstandsniveau (minder dan 1.500 gulden). 

Tabel 5.19 Netto-gezinsinkomen per maand (in guldens), naar etniciteit, 1991 (in procenten
van huishoudens)

tot 1.500 1.500-1.9 1.900-2.3 2.300-3.1 3.100-3.9 3.900 en (n =
00 00 00 00 meer 100%)

Turken 18 29 15 15 13 11 (844)
Marokkane
n 23 35 16 15 7 4 (837)
Surinamers 41 13 11 13 10 12 (779)
Antillianen 44 12 10 16 8 11 (583)
autochtone
n 26 11 10 17 14 23 (987)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

De omvang en samenstelling van gezinnen bepalen sterk wat een individu te
besteden heeft. Alleenstaanden (meest jongeren) van welke herkomstgroep dan ook
beschikken weliswaar over relatief weinig geld (tabel 5.20), maar hebben ook
minder kosten dan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Gezinnen met twee
werkenden hebben in de meeste gevallen weer meer te besteden dan gezinnen met
één werkende. Omdat tweeverdienersschap weinig voorkomt bij Turkse en
Marokkaanse gezinnen moeten zij over het algemeen leven van het (relatief lage)
inkomen van de man. De hogere mate van werkzaamheid van Turkse vrouwen
verklaart deels waarom Turkse gezinnen over het algemeen een hoger inkomen
genieten dan Marokkaanse. Het verschil in bestedingsruimte tussen de Marokkaanse
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en andere gezinnen is nog groter als bedacht wordt dat hun gemiddeld kindertal het
hoogste is.

Tabel 5.20 Netto-gezinsinkomen (in guldens per maand), naar gezinssamenstelling en
etniciteit, 1991 (in procenten van huishoudens)

tot 1.500 1.500-1.90 1.900-2.30 2300-3100 3.100 en (n = 100%)
0 0 hoger

alleenstaanden
Turken 52 30 15 15 3 (91)
Marokkanen 58 22 14 5 1 (139)
Surinamers
  vrouwen 72 8 8 10 2 (74)
  mannen 59 15 15 7 4 (83)
Antillianen

        vrouwen 77 5 7 11 0 (75)
  mannen 67 11 8 12 2 (84)
autochtonen

        vrouwen 57 14 12 9 8 (203)
  mannen 49 11 9 20 11 (139)

echtparen
Turken 18 39 16 14 13 (77)
Marokkanen 21 37 16 8 18 (95)
Surinamers 24 17 11 12 36 (90)
Antillianen 10 17 4 21 47 (70)
autochtonen 8 13 11 15 54 (301)

echtparen met
kinderen

Turken 12 29 15 17 26 (614)
Marokkanen 14 39 17 18 12 (551)
Surinamers 17 13 10 18 43 (273)
Antillianen 13 10 12 26 39 (148)
autochtonen 10 4 8 25 53 (2)

eenoudergezinnen
Surinamers 61 12 9 10 8 (231)
Antillianen 63 12 11 9 5 (176)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Binnen de Antilliaanse groep bestaat een groot verschil in inkomensniveau tussen
eenouderhuishoudens enerzijds en tweepersoons- of tweeouderhuishoudens
anderzijds. Terwijl driekwart van de Antilliaanse eenoudergezinnen behoort tot de
laagste inkomensgroepen, kan ongeveer de helft van de Antilliaanse huishoudens
waar twee partners aanwezig zijn gerekend worden tot de bovenmodale
inkomensgroepen.

Slechts in uitzonderingsgevallen dragen Turkse en Marokkaanse vrouwen evenveel
als of meer dan hun man bij aan het gezinsinkomen (tabel 5.21). Dit komt vooral
doordat deze vrouwen in de meeste gevallen geen persoonlijke inkomstenbron
hebben. Veel Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen die samenleven met
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een partner werken. Zij dragen in tegenstelling tot Turkse en Marokkaanse
vrouwen, vaker wel dan niet hun steentje bij aan het gezinsinkomen. 

De banen van vrouwen, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn leveren zelden meer
op dan de baan van hun man (onderste deel tabel 5.21). De sekseverschillen zijn
binnen allochtone huishoudens vergelijkbaar groot als die binnen autochtone
huishoudens.

Tabel 5.21 Aandeel van het netto maandelijks gezinsinkomen, ingebracht door de vrouw, naar
etniciteit van de vrouw, 1991 (in procenten van de huishoudens bestaande uit minimaal een
hoofd en een partner)

0-5% 5-10% 10-25% 25-50% 50% of (n =100%)

alle huishoudens
Turken 73 1 6 17 3 (877)
Marokkanen 86 1 3 8 2 (752)
Surinamers 43 2 11 32 12 (362)
Antillianen 44 2 10 30 14 (216)
autochtonen 45 2 11 34 9 (536)

tweeverdieners
Turken en
Marokkanen 3 2 20 61 14 (184)
Surinamers en
Antillianen 2 1 18 59 20 (222)
autochtonen 2 3 19 60 16 (212)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland is slechts een kleine
minderheid in staat om zichzelf financieel te onderhouden (tabel 5.22). Surinaamse
en Antilliaanse vrouwen zijn in meerderheid financieel zelfstandig. Een baan
garandeert geen financiële zelfstandigheid, zoals het onderste deel van tabel 5.22
laat zien. Van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen die een baan hebben, kan twee
derde zichzelf hiermee bedruipen. De banen van Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen leiden nog het meest vaak tot financiële zelfstandigheid. Dit hangt
uiteraard samen met het feit dat zij vaak geen partner hebben en als enige
verantwoordelijk zijn voor het huishoudinkomen. Een baan is voor een alleen-
staande of voor een alleenstaand ouder pas dan aan de orde als het financiële
zelfstandigheid oplevert. 
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Tabel 5.22 Aandeel financieel zelfstandigen , naar werkzaamheid, sekse en etniciteit, 1991 (ina

procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

alle 15-65 jarigen
vrouwen 17 9 60 60 50 
mannen 78 74 64 66 85 

alleen werkenden
vrouwen 63 69 81 82 76 
mannen 96 95 92 95 96 

Financieel zelfstandig zijn degenen die een persoonlijk netto-inkomen hebben dat uitstijgta

boven het bijstandsniveau van een alleenstaande. Hier is de grens gesteld op 1.100 gulden
per maand.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

5.9 Samenvatting

In antwoord op de in de inleiding gestelde eerste vraag (vraag a): alle vier
onderscheiden groepen allochtone vrouwen hebben een lagere netto-arbeidspar-
ticiaptiegraad dan autochtone vrouwen. De verschillen tussen Marokkaanse en
Turkse vrouwen enerzijds en autochtone vrouwen anderzijds zijn het grootst. Dit
betekent dat een verhoudingsgewijs klein deel van de 15-65-jarige allochtone
vrouwen daadwerkelijk een betaalde en legale baan heeft. 

Binnen de allochtone groep bestaan wel degelijk verschillen in activiteit op de
arbeidsmarkt (vraag b). Tweede generatie vrouwen, vrouwen die op jonge leeftijd
met de ouders mee zijn gekomen en vrouwen die al lange tijd in Nederland
verblijven, werken in ieder geval vaker dan hun tegenpolen. Wat Turkse en
Marokkaanse vrouwen betreft: de arbeidsparticipatie van degenen zonder kinderen
is hoger dan van degenen met kinderen. De verschillen tussen de twee subgroepen
zijn echter minder groot binnen de Turkse en Marokkaanse groepen dan binnen de
groep autochtone vrouwen. Dit kan komen doordat Turkse en Marokkaanse
vrouwen allen minder sterk gericht zijn op werken (waardoor de verschillen tussen
subgroepen vanzelf geringer zijn). Het kan ook komen doordat Turkse en
Marokkaanse vrouwen in hun arbeidsmarktgedrag minder beïnvloed worden door
het krijgen van kinderen dan autochtone vrouwen. Opmerkelijk is het verschil
tussen Marokkaanse en Turkse vrouwen. Marokkaanse vrouwen werken vrijwel
uitsluitend wanneer zij nog (ongehuwd) bij hun ouders wonen, terwijl een redelijk
groot deel van de Turkse vrouwen ook werkt als zij gehuwd zijn. Wat Surinaamse
en Antilliaanse vrouwen betreft: ook zij werken vaker als zij geen kinderen hebben
dan als zij wel kinderen hebben. Evenals bij Turkse en Marokkaanse vrouwen lijkt
het hebben van kinderen minder bepalend te zijn in de keuze al dan niet te werken
dan bij die van autochtone vrouwen. Belangrijker voor de arbeidsparticipatie van
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is de aan- of afwezigheid van een partner.
Surinaamse en Antilliaanse hoofden van eenoudergezinnen werken aanmerkelijk
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minder vaak dan de andere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. In het algemeen
geldt dat vrouwen vaker een baan hebben naarmate hun opleidingsniveau hoger is.
Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat deze regelmatigheid ook voorkomt onder
allochtone vrouwen. Ongeschoolde vrouwen en (andere) vrouwen die in Nederland
niet naar school zijn geweest werken minder dan wie dan ook. 

Naar aanleiding van deze resultaten is het mogelijk om enige verklaringen aan te
dragen voor het lage niveau van (netto) arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen
in Nederland (vraag c). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het lage
opleidingsniveau van allochtone vrouwen één van de belangrijkste oorzaken is voor
het lage participatieniveau. De huidige vrouwelijke allochtone beroepsbevolking
immers, is laag (Surinaamse en Antilliaanse vrouwen) tot zeer laag (Turkse en
Marokkaanse vrouwen) opgeleid. De meeste Turkse en Marokkaanse vrouwen
behoren tot de eerste generatie. Zij hebben hun opleiding in het land van herkomst
genoten. Als ze al een opleiding hebben genoten, want het aandeel vrouwen dat niet
eens een lagere school heeft gevolgd is groot. Echter het feit dat ook binnen vrijwel
alle opleidingscategorieën autochtone vrouwen vaker werken dan allochtone
vrouwen geeft weer dat opleiding, zeker in het laag geschoolde segment van de
arbeidsmarkt, niet de enige factor is die verklaart waarom zo weinig allochtone
vrouwen werken. Hoofdstuk 2 liet zien dat de meeste allochtone vrouwen die
behoren tot de beroepsbevolking op volwassen leeftijd naar Nederland zijn
gekomen. De tweede generatie maakt nog maar een klein deel van de
beroepsbevolking uit en met uitzondering van Surinaamse vrouwen verblijven
allochtone vrouwen gemiddeld nog maar kort in Nederland. Vergeleken bij de
autochtone vrouwelijke beroepsbevolking is een groot deel van de allochtone
vrouwelijke beroepsbevolking jong en draagt de verantwoordelijkheid over een jong
kind. Veel vaker dan autochtone vrouwen zijn Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
alleenstaande moeders. Geconcludeerd kan worden dat de groep allochtone
vrouwen die zich op de arbeidsmarkt zou kunnen begeven nadelig is samengesteld.
Die vrouwen die een extreem lage participatiegeneigdheid hebben (de eerste
generatie, vrouwen met jonge kinderen, ongeschoolde vrouwen) maken vooralsnog
een groot deel uit van de groep, dit geldt met name voor Turkse en Marokkaanse
vrouwen. De samenstelling naar opleidingsniveau en huishoudsituatie van de
huidige groep is onder meer een resultante van de nog maar korte
migratiegeschiedenis. In de nabije toekomst dient zich naar alle waarschijnlijkheid
een grote groep allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt aan met duidelijk meer
perspectieven op een baan. 

De volgende vraag (vraag d) had betrekking op de positie die werkende allochtone
vrouwen innemen op de arbeidsmarkt. Er is onderscheid gemaakt tussen lager en
hoger opgeleiden, om de allochtone en autochtone groepen beter met elkaar te
kunnen vergelijken. Wat de ongeschoolden en laag geschoolden betreft: vergeleken
bij autochtone vrouwen, werken allochtone vrouwen vaak in een industrieel beroep.
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen werken op vergelijkbaar
functieniveau als autochtone vrouwen. Alleen het functieniveau van Turkse
vrouwen is duidelijk lager dan dat van autochtone vrouwen. Een ander verschil op
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dit scholingsniveau is dat Turkse en Marokkaanse vrouwen vaker dan autochtone
vrouwen op tijdelijke contractbasis werken. Bovendien blijkt dat de vier groepen
allochtone vrouwen gemiddeld langere werkweken hebben dan de autochtone
vrouwen. De vergelijking van middelbaar en hoger opgeleide werkende vrouwen is
gecompliceerder omdat nog maar weinig Turkse en Marokkaanse vrouwen dit
niveau hebben bereikt. Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat zij zich meer dan
autochtone vrouwen op de industriële sector richten. Surinaamse middelbaar en
hoger opgeleide vrouwen verrichten gemiddeld eenvoudiger werk dan autochtone
vrouwen, terwijl Antilliaanse vrouwen zich op dit niveau nauwelijks van autochtone
vrouwen onderscheiden. Tenslotte blijken zowel Surinaamse als Antilliaanse
vrouwen in evenredige mate als autochtone vrouwen een tijdelijk baan te bezetten.

Vraag e in de inleiding van dit hoofdstuk had betrekking op de relatieve mate van
werkloosheid van de verschillende groepen allochtone vrouwen in vergelijking met
autochtone vrouwen en hun mannelijke herkomstgenoten. Het antwoord luidt dat de
werkloosheid van allochtone vrouwen alarmerend hoog is. Allochtone vrouwen
verkeren wat dit betreft in een dubbele achterstandspositie: ze zijn niet alleen vaker
dan autochtone vrouwen werkloos, maar ook vaker dan hun mannelijke
herkomstgenoten. Binnen de allochtone groepen is de werkloosheid van jonge
vrouwen, ongeschoolden en recent gemigreerde vrouwen het hoogst. Pas op het
allerhoogste opleidingsniveau zijn er tekenen dat de arbeidskansen van allochtone
vrouwen gelijk zijn aan die van autochtone vrouwen. 

Allochtone vrouwen hebben een ander `profiel' dan autochtone werkzoekende
vrouwen (vraag f). De laatsten zijn ofwel jong, onervaren en nog zonder kinderen,
ofwel wat ouder, met werkervaring en oudere kinderen (herintreedsters).
Marokkaanse en Turkse werkzoekende vrouwen lijken op de eerste groep
autochtonen wat betreft hun jonge leeftijd en onervarenheid. Ze onderscheiden zich
echter doordat zij kleine kinderen hebben. Dit maakt hen minder flexibel dan de
jonge werkzoekende autochtone vrouwen. Relatief veel werkzoekende jonge
allochtone vrouwen, hebben de school verlaten zonder een diploma te behalen. Dit
verlaagt de kansen op het vinden van een baan. Het betekent anderzijds wel dat hun
kwaliteiten vaak het opleidingsniveau dat zij tot nu toe hebben bereikt overstijgen.
Wat de Surinaamse en Antilliaanse werkzoekende vrouwen betreft: velen van hen
hebben net als autochtone herintreedsters zowel werkervaring als schoolgaande
kinderen. Ze verschillen echter van autochtone werkzoekende vrouwen doordat ze
vaak hoofd zijn van een eenouderhuishouden en dus kostwinster. Daarom ambiëren
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen enerzijds een baan die voldoende oplevert om
een gezin mee te onderhouden en anderzijds combineerbaar is met zorgtaken.

In antwoord op de laatste vraag (vraag g): vergeleken bij autochtone vrouwen
hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen veel vaker geen enkele bron van
inkomsten. Dit geldt ook voor de jongere leeftijdsgroepen. Dit laatste komt onder
meer door verschillende gezinsvormingsprocessen. Onder jonge autochtonen
bevinden zich veel vrouwen die geen kinderen hebben. De meesten van hen hebben
een baan. Onder Turkse en Marokkaanse jonge vrouwen bevinden zich weinig
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vrouwen die geen kinderen hebben. De meesten van hen zijn gehuwd en hebben
geen baan en daarom geen bron van inkomsten. Vergeleken bij autochtone vrouwen
beschikken Turkse en Marokkaanse vrouwen gemiddeld over een laag persoonlijk
inkomen en zijn zij minder vaak financieel zelfstandig. Ze brengen een klein deel op
van het gezinsinkomen. Werkende vrouwen brengen een vergelijkbaar deel van het
gezinsinkomen als autochtone werkende vrouwen in. Wat Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen aangaat: vaker dan autochtone vrouwen verdienen zij meer
dan hun partner. Het verschil in financiële zelfstandigheid tussen mannen en
vrouwen is binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep veel kleiner dan binnen de
autochtone groep. Dit is met name het gevolg van het grote aantal alleenstaande
moeders, die afhankelijk zijn van een uitkering.
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In het SPVA-bestand hanteert men de grens van 18 uur. Bij officiële werkloosheids- en50

arbeidsparticipatiecijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wordt de grens sinds 1992 op 12 uur gesteld, daarvoor op 20 uur. 
In de `hogere', urbane kringen is het zeker niet ongebruikelijk dat vrouwen studeren of51

werken. In Turkije wordt bijvoorbeeld een vrij groot deel van de hoge politieke posten
door vrouwen bezet.
Hoewel de lage arbeidsparticipatiegraad van Turkse en Marokkaanse vrouwen in52

Nederland ook toegeschreven zou kunnen worden aan selectieve migratieprocessen.
Of althans de hoofden van huishoudens. Het bestand geeft alleen de reden van migratie53

voor de hoofden weer.
Van de Surinaamse en Antilliaanse hoofden van huishoudens die op volwassen leeftijd54

migreerden, had ongeveer twee derde werk in het land van herkomst (ISEO/SPVA'91).
Voor de hand ligt te veronderstellen dat assimilatie een positieve invloed op het55

verkrijgen van een baan heeft. Ook is voor te stellen dat deze vrouwen in een
economisch gunstiger periode immigreerden en destijds gemakkelijker een baan konden
vinden dan vrouwen die kort geleden naar Nederland kwamen.
Dit betekent niet onmiddellijk dat de situatie van Surinaamse en autochtone vrouwen56

gelijkwaardig is. Autochtone vrouwen met een lbo-diploma behoren voor een groot deel
tot de oudere generatie, waarvan arbeidsparticipatie zeer laag is. Van de Surinaamse
vrouwen met een lbo-diploma zou daarom verwacht kunnen worden dat zij vaker
werken.
Je zou ook kunnen zeggen dat allochtone vrouwen minder moeite hebben met een baan57

in de industrie, omdat ze minder bezwaar tegen een voltijdbaan hebben.
Volgens de definitie die door de Centrale Commissie voor de Statistiek is ingesteld58

(CCS'91-definitie) is een werkloze een persoon die niet werkt, maar wel beschikbaar is
voor werk. Beschikbaar wil in deze definitie zeggen dat deze persoon een
werkloosheidsuitkering ontvangt ofwel zich ingeschreven heeft bij het arbeidsbureau
ofwel actief (de laatste maand) een baan van meer dan 12 uur zegt te zoeken. De laatste
twee criteria leiden tot een onderregistratie van vrouwen die in feite wel zouden willen
werken. De meeste vrouwen hebben een werkende partner. Niet-werkende vrouwen met
een werkende partner hebben geen recht op een bijstandsuitkering en dus geen arbeids-
of sollicitatieplicht. Zij hoeven zich daarom niet bij een arbeidsbureau in te schrijven,
hetgeen niet hoeft te betekenen dat zij geen werk willen. De andere ruis is de urengrens.
De groep vrouwen die op zoek is naar een baan van minder dan 12 uur is niet
onaanzienlijk en met behulp van deze definitie worden zij allen gerekend tot de
`overigen'. Er valt over te twisten of deze vrouwen al dan niet werkzoekend zijn.
Een niet gering deel van de op volwassen leeftijd geïmmigreerde Antilliaanse vrouwen59

(15%) is vanwege het sociale-zekerheidsstelsel naar Nederland gekomen. Het gaat vaak
om alleenstaande moeders die niet sollicitatieplichtig zijn.

Noten
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6  TIJDSBESTEDING EN TOEKOMSTBEELDEN VAN JONGEREN

6.1 Inleiding

Voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat volwassen allochtone vrouwen in
veel opzichten lijken op autochtone vrouwen, maar dat er ook sprake is van grote
verschillen op diverse fronten. De verschillen zijn niet altijd als achterstand te
kwalificeren. Maar wat betreft het inkomen, de positie op de arbeidsmarkt en de
onderwijsprestaties, nemen allochtonen duidelijk een lagere positie in dan
autochtonen. Een groot deel van de verschillen is terug te voeren op de recente
migratie van de nu in Nederland wonende volwassen allochtonen. De eerste
generatie wordt daarom vaak beschouwd als een die haar positie in de Nederlandse
maatschappij nauwelijks meer zal kunnen verbeteren. 

Over het algemeen wordt van jongere allochtonen meer progressie verwacht.
Hoofdstuk 4 toonde aan dat het onderwijsniveau van allochtone jongeren langzaam
aan stijgt, maar nog niet op gelijk niveau ligt als dat van autochtone jongeren. Dit
heeft repercussies voor de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vooralsnog zijn er
geen belangrijke positieve ontwikkelingen in de positie op de arbeidsmarkt te
ontwaren. Allochtone jongeren dragen nog de sporen van de migratie van hun
ouders, zo valt te concluderen.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de leefwereld van allochtone meisjes er op dit
moment uitziet en hoe zij hun leven in de toekomst zouden willen inrichten. Door
het datamateriaal gedwongen wordt de analyse beperkt tot de schoolgaande jeugd.
Er zullen vergelijkingen worden getrokken tussen zowel allochtone en autochtone
meisjes als tussen allochtone meisjes en allochtone jongens. Deze geven enig zicht
op mogelijk te verwachten ontwikkelingen. Concreet worden antwoorden op de
volgende vragen gezocht.
a. In hoeverre verschilt de uitgangspositie (opleidingsniveau, gezins- en

woonsituatie) van allochtone jongeren van die van autochtone jongeren
(§ 6.2.2)?

b. Beschikken allochtone meisjes over minder, evenveel of meer vrije tijd dan
autochtone meisjes (§ 6.3.1 en § 6.3.2)?

c. Zijn allochtone meisjes in hun vrije tijd meer dan autochtone meisjes aan huis
gebonden (§ 6.3.3)?

d. Is er binnen de allochtone en autochtone groep jongeren sprake van
seksespecifieke tijdsbesteding (§ 6.3.4)?

e. Hebben allochtone meisjes in dezelfde mate als autochtone meisjes een baantje
naast school en als ze werken, hebben ze dan dezelfde soort baantjes (§ 6.4)?
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f. Is er binnen de groep allochtone jongeren die werken en de groep autochtone
jongeren die werken sprake van segregatie van de seksen in soort baantjes
(§ 6.4.1)?

g. Beschikken allochtone meisjes over even veel geld als autochtone meisjes en
allochtone jongens (§ 6.4.2)?

h. Wat denken allochtone meisjes en autochtone meisjes te gaan doen in de
toekomst en op welke leeftijd verwachten zij dat een belangrijke gebeurtenis
plaats zal vinden (§ 6.5.1 en § 6.5.2)?

i. Hoe denken meisjes en jongens uit de verschillende etnische groepen in de
toekomst de taken met hun levenspartner te verdelen (§ 6.5.3)?

6.2 Het Scholierenonderzoek

6.2.1 De steekproef

Het onderhavige hoofdstuk is vrijwel uitsluitend samengesteld uit resultaten
afkomstig van het Scholierenonderzoek 1992. Dit onderzoek is een van de weinige
omvangrijke surveys waarin informatie is verzameld over de leefwereld van
jongeren. De ondervraagde jongeren vormden een dwarsdoorsnede van de
Nederlandse scholieren. Dit betekent dat het aandeel allochtonen in de
oorspronkelijke steekproef te laag was om er met een zekere betrouwbaarheid
uitspraken over te doen; in Nederland zijn nu eenmaal niet zoveel allochtonen. Om
het aantal allochtone scholieren op te hogen, zijn twee scholen met veel allochtone
leerlingen benaderd om meer leerlingen dan aanvankelijk de bedoeling was te
enquêteren. Uiteindelijk omvatte de steekproef 249 Turkse, 311 Marokkaanse, 507
Surinaamse, 137 Antilliaanse en 12.304 autochtonen leerlingen. De identiteit van de
jongeren is vastgesteld aan de hand van het geboorteland de scholier zelf, het
geboorteland van de moeder en het geboorteland van de vader (in deze volgorde).

Nagegaan is of de steekproef van het Scholierenonderzoek representatief is wat
betreft de verdeling van de etnische groepen over de verschillende schooltypen.
Vergelijking met de Leerlingenstatistieken van het CBS leert dat Turkse en
Marokkaanse leerlingen in het Scholierenonderzoek wat hun niveau betreft een
dwarsdoorsnede van de Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland vormen.
Omdat de Leerlingenstatistieken alleen naar nationaliteit en niet naar herkomstland
zijn samengesteld, is het onmogelijk iets over Surinamers en Antillianen te zeggen
(zie verder bijlage A).

6.2.2 Enige algemene achtergrondkenmerken van schoolgaande jongeren

De jongste respondent in het Scholierenonderzoek is 12 jaar, de oudste (naar eigen
zeggen) 25 jaar. De meesten hebben een leeftijd tussen 13 en 17 jaar. Allochtone
jongeren zijn duidelijk vaker  te vinden in lagere onderwijstypen. Wat niveau betreft1

nemen Surinaamse en Antilliaanse jongeren een middenpositie in tussen Turkse en
Marokkaanse jongeren enerzijds en autochtone jongeren anderzijds. Per
opleidingstype is de gemiddelde leeftijd van allochtone jongeren iets hoger dan die
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van autochtone.  Dat allochtone leerlingen vaak wat ouder zijn dan hun klasgenoten2

kan zowel een gevolg zijn van een hogere instroomleeftijd als van gemiddeld meer
doublures vergeleken bij autochtone jongeren. Deze resultaten komen in grote lijnen
overeen met die vermeld in hoofdstuk 4.

De tweede generatie rukt op. Van de Turkse en Surinaamse jongeren is nu al
ongeveer de helft in Nederland geboren (54% en 48%). De Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren blijven hierbij enigszins achter. Van hen is de meerderheid (te
weten 65%) niet in Nederland geboren en behoort strikt genomen tot de eerste
generatie.

Turkse en Marokkaanse jongeren wonen in grote gezinnen, die gemiddeld
respectievelijk 5,3 en 6,4 personen tellen. Het is zeker voor een Marokkaanse
leerling niet uitzonderlijk om vijf of meer broertjes en/of zusjes te hebben (29%).
Ook Surinaamse jongeren leven in grotere gezinnen dan autochtone. Het verschil is
echter geringer: de gezinnen waarvan Surinaamse jongeren deel uitmaken bestaan
gemiddeld uit 4,5 personen en die van autochtone jongeren uit 4,3. Antilliaanse
jongeren wonen weliswaar in relatief kleine gezinnen (4,0 personen), maar omdat
dit vaak eenoudergezinnen zijn, is het aantal broers en zussen van Antilliaanse
jongeren ongeveer gelijk aan het aantal broers en zussen van autochtone jongeren.3

In een eerder hoofdstuk is de woonsituatie van allochtonen beschreven
(hoofdstuk 2). Per persoon beschikken Turken en Marokkanen over minder
woonruimte dan autochtonen. Dit betekent dat veel Turkse en Marokkaanse
jongeren geen eigen kamer hebben om bijvoorbeeld huiswerk te maken (tabel 6.1).
Opmerkelijk is dat allochtone jongens (m.u.v. Surinamers) vaker een eigen kamer
hebben dan meisjes, terwijl, zoals paragraaf 6.3.4 zal laten zien, meisjes meer tijd
binnenshuis doorbrengen dan jongens.

Tabel 6.1 Scholieren met een eigen kamer, naar etniciteit en sekse, 1992 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

meisjes 63 51 76 74 93
jongens 74 64 74 83 92

totaal 69 57 75 78 92

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Verreweg de meeste Turkse en Marokkaanse jongeren wonen in een
tweeoudergezin (resp. 88% en 93%). Hierin onderscheiden zij zich niet van
autochtone jongeren, van wie 92% volgens het Scholierenonderzoek in een
tweeoudergezin woont. De gezinssituaties van Surinaamse en Antilliaanse jongeren
kenmerken zich door een grotere diversiteit. De meesten (63% resp. 53%) wonen in
een tweeoudergezin. Daarnaast woont een derde van de Surinaamse en Antilliaanse
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jongeren in een eenoudergezin (33% resp. 34%). Een betrekkelijk grote groep
Antilliaanse jongeren leeft niet bij de eigen ouders, maar zelfstandig of in een ander
gezin (13%).

De werkloosheid is vele allochtone gezinnen binnengedrongen. Dit heeft hoe dan
ook invloed op de kinderen. Kinderen van werkloze ouders ontberen niet alleen
financiële middelen, maar ook voorbeelden en toetredingsmogelijkheden tot de
arbeidsmarkt (vaak immers kunnen ouders bijbaantjes voor hun kinderen regelen).
Momenteel woont meer dan de helft (53% resp. 59%) van de Turkse en de
Marokkaanse jongeren in een gezin waarin beide ouders geen baan hebben (dan wel
de alleenstaande ouder geen baan heeft) (tabel 6.2). Ongeveer een derde van de
Surinaamse jongeren en een kwart van de Antilliaanse jongeren woont in een gezin
dat moet leven van een werkloosheidsuitkering. Dit staat in schril contrast tot de 8%
autochtone jongeren van wie beide ouders niet werkzaam zijn. Bijna de helft van de
autochtone jongeren woont in een zogenoemd tweeverdienershuishouden, terwijl dit
lot slechts ongeveer 10% van de Turkse en Marokkaanse jongeren en circa 25% van
de Surinaamse en Antilliaanse jongeren is beschoren.

Als Surinaamse en Antilliaanse jongeren in een tweeoudergezin wonen, dan werken
hun ouders in bijna de helft van de gevallen alle twee. De alleenstaande moeders
van Surinaamse en Antilliaanse jongeren werken minder vaak (in 40% van de
gevallen) dan moeders die met een partner een huishouden voeren (53% van hen
heeft een baan).4

Alles bij elkaar genomen werkt rondom de helft van de moeders van Surinaaamse,
Antilliaanse en autochtone jongeren wel (resp. 46%, 54% en 53%)  en het grootste5

deel van de moeders van Turkse en Marokkaanse jongeren niet (84% resp. 88%).

Tabel 6.2 Gezinssituatie en werkzaamheid ouders van scholieren, naar etniciteit, 1992
(verticaal gepercenteerd)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

in gezin met twee ouders
tweeverdieners 10 9 28 25 47
alleen vader werkt 26 26 18 17 35
alleen moeder werkt 4 2 3 3 2
geen van beiden werkt 48 56 14 8 8

in eenoudergezin
ouder werkt 2 1 13 18 4
ouder werkt niet 5 3 20 16 3

niet wonend bij ouders 5 3 4 13 1
(n = 100%) (249) (311) (507) (137) (12.304)

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Het zou ook interessant geweest zijn te weten welk opleidingsniveau de ouders van
de jongeren hebben. Hier echter wreken zich de beperkingen van een vragenlijst aan
jongeren: zeer veel jongeren weten niet wat hun ouders voor opleiding gehad
hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de allochtone jongeren, voor wie het extra
moeilijk is de eventuele diploma's van hun ouders naar Nederlandse waarde te
schatten. Maar ook meer dan een kwart van de autochtone jongeren is niet op de
hoogte van het opleidingsniveau van de ouders.6

6.3 Tijdsbesteding van jongeren

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of allochtone en autochtone meisjes
van elkaar verschillen wat betreft de hoeveelheid te besteden tijd na school en
waaruit een eventueel verschil voortkomt. Vervolgens komt aan de orde in hoeverre
allochtone meisjes in hun `vrije' tijd meer dan autochtone meisjes aan huis zijn
gebonden. Ten slotte komen de sekseverschillen in tijdsbesteding binnen de
etnische groepen aan de orde.

6.3.1 Verdeling van de tijd

Tijd gaat deels op aan noodzakelijke zelfverzorgende bezigheden (slapen, eten e.d.)
en aan verplichtingen. Dat is voor jongeren niet anders dan voor andere
bevolkingsgroepen. De verplichte tijdsinvulling van jongeren bestaat grotendeels uit
schoolbezoek. Daarnaast is menig jongere zelf een arbeidsverplichting aangegaan
en eisen sommige ouders een bijdrage van hun opgroeiende dochter of zoon aan het
huishouden. De tijd die overschiet kan `vrije tijd' worden genoemd. Jongeren
beschikken wekelijks over ongeveer 50 uren vrij in te vullen tijd (tabel 6.3), althans
volgens schattingen afkomstig uit het Scholierenonderzoek. In dit onderzoek is de
jongeren een aantal activiteiten voorgelegd, met de vraag hoeveel tijd zij daar
gemiddeld gedurende een gewone schooldag of schoolweek aan besteden. Ten
behoeve van deze paragraaf zijn de opgaven per dag (b.v. huishoudelijk werk en
naar school gaan) geëxtrapoleerd naar een week. Vergeleken bij
tijdbestedingsonderzoeken waarbij men een week lang per kwartier aangeeft
waaraan de tijd wordt besteed (zoals de tijdbestedingsonderzoeken van het SCP),
zijn de gegevens die hier worden gebruikt veel minder exact. De ervaring leert dat
het beeld dat mensen schetsen van hun tijdsbesteding niet altijd overeenstemt met
de werkelijkheid. Het Scholierenonderzoek geeft temeer een onvolledig beeld van
de werkelijke tijdsbesteding, omdat de lijst van activiteiten noch uitputtend, noch
uitsluitend is, zo kan bijvoorbeeld familiebezoek en eten tegelijkertijd plaatsvinden,
evenals vrienden ontmoeten en uitgaan. De resultaten hebben, kortom, niet meer
dan een indicatieve waarde en zijn alleen bruikbaar om verschillende groepen met
elkaar te vergelijken.
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Tabel 6.3 Tijdsbesteding  van scholieren, naar sekse en etniciteit, 1992 (gemiddeld aantala

uren per week)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

meisjes      
persoonlijke
verzorging 68,1 68,0 65,0 67,0 68,6 
verplichtingen 46,4 47,4 50,8 44,8 50,9 
resttijd 52,2 52,3 49 55,6 48,2 

      
jongens

persoonlijke
verzorging 68,7 65,9 64,5 64,2 67,3 
verplichtingen 43,3 47,2 48,7 48 49,2 
resttijd 56,8 50,7 52 54,1 51,3 

Persoonlijke verzorging = eten, slapen, wassen e.d.a

Verplichtingen = tijd doorgebracht op school, wekelijkse baantjes, huishoudelijke klussen.
Resttijd = 168 uur minus bovengenoemde tijdinvesteringen.

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Over het algemeen vullen vrouwen een groter deel van hun verplichte uren met
huishoudelijk werk dan mannen; daar tegenover staat dat mannen meer uren kwijt
zijn aan een betaalde baan. Vrij systematisch resulteert dit verschil in een grotere
hoeveelheid vrije tijd voor mannen dan voor vrouwen (Van der Lippe en
Niphuis-Nell 1994). Jongeren vormen hierop geen uitzondering. Meisjes in de
leeftijd van 12 tot 15 jaar beschikken volgens het Tijdbestedingsonderzoek uit 1990
(SCP) gemiddeld over 2,4 uur minder vrije tijd per week dan jongens van die
leeftijd.  Reeds op deze leeftijd besteden jongens meer tijd aan arbeid en meisjes7

meer tijd aan huishoudelijk werk.

De vrije tijd van personen vertoont niet alleen verschillen wat betreft de kwantiteit.
Ook de kwaliteit, de diversiteit en de uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding
varieert. De kwaliteit wordt doorgaans gemeten aan de hand van het aantal
aaneengesloten uren vrijetijdsbesteding. Hoe meer de vrije tijd is versnipperd, hoe
lager de kwaliteit. Op deze manier gemeten is de kwaliteit van de vrije tijd van
jonge meisjes niet hoger of lager dan van jonge jongens (Niphuis-Nell 1992: 68).
De vrije tijd van meisjes, zo blijkt uit het rapport van Niphuis-Nell (1992), is
diverser van aard dan de vrije tijd van jongens. Een groot verschil tussen jongens en
meisjes van schoolgaande leeftijd betreft de mate van bewegingsvrijheid. Meisjes
krijgen beperkingen opgelegd in de momenten van vrijetijdsbesteding (`thuis komen
voor twaalf uur'), in het soort activiteiten en in het type sociale contacten, die
jongens niet in vergelijkbare mate opgelegd krijgen. Niettemin scoren (autochtone)
meisjes op het laatste kenmerk van vrije tijd, de uithuizigheid, volgens diverse
onderzoeken niet lager dan jongens (Van der Linden en Dijkman 1989;
tijdbestedingsonderzoeken SCP).
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6.3.2 Na school vrij van verplichtingen? 

Als de school uitgaat, wachten een jongere nog vele taken. Figuur 6.1 geeft weer dat
meisjes na schooltijd gemiddeld tussen de 18 en 22 uur per week besteden aan
huishoudelijke klussen, een baantje en schoolvoorbereidende of -ondersteunende
activiteiten.  Dit zijn bezigheden met een min of meer verplicht karakter. Ter8

vergelijking: aan vrijetijdsactiviteiten als uitgaan, sport en hobby's besteden zij
gemiddeld niet meer dan 11 tot 15 uur per week. Verplichte bezigheden, kortom,
vormen een belangrijk onderdeel van de weekindeling van meisjes. Verschillen
tussen allochtone en autochtone meisjes in het aantal uren verplichtingen per week
zijn er nauwelijks. Wel zijn er belangrijke verschillen in de verdeling over de
diverse bezigheden.

Vergeleken met autochtone meisjes besteden zowel Turkse als Marokkaanse en
Surinaamse meisjes veel tijd aan huishoudelijke klussen; terwijl autochtone meisjes
meer tijd kwijt zijn aan schoolse aangelegenheden en minder aan een baantje. Dat
autochtone meisjes meer tijd aan huiswerk besteden, is een logisch gevolg van het
gemiddeld hogere niveau van hun opleidingen. 

Figuur 6.1  Tijdsbesteding van meisjes aan verschillende verplichtingen na schooltijd, naara

etniciteit, 1991 (in uren per week, gemiddelden van desbetreffende categorie)  b

Gebaseerd op cijfers in tabel 6.1 in bijlage B.a

Inclusief degenen die zeggen er geen tijd aan te besteden.b

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

De meeste meisjes, zowel allochtone als autochtone, leveren dagelijks een bijdrage
aan het huishouden (zie b.v. tabel 6.4). Op doordeweekse dagen dragen Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse meisjes ongeveer een uur en een kwartier bij aan het
huishouden, dat is een half uur meer dan autochtone meisjes. Dit half uur verschil
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betekent dat de taak van autochtone meisjes in het huishouden minder zwaar is dan
die van allochtone meisjes. Veel verder dan afwassen en de eigen kamer opruimen
zal het bij de laatsten meesttijds niet strekken, terwijl een aantal allochtone meisjes
ook taken wacht als verzorgen van de kleinste broertjes en zusjes, koken en
schoonmaken. De extra tijdsinvestering van de allochtone meisjes kan verschillende
achtergronden hebben. Op deze achtergronden zal in de nu volgende alinea's wat
dieper worden ingegaan.

De totale tijdsinvestering in huishoudelijke arbeid van een gezin hangt in de regel
samen met de omvang en samenstelling van het gezin en de verdeling van betaalde
arbeid over de ouders. Hoe groter een gezin, hoe meer tijd is gemoeid met het
huishouden en de verzorging van de gezinsleden. Tijdbestedingsonderzoek wijst
bovendien uit dat in huishoudens met kleine kinderen erg veel tijd is gemoeid met
huishoudelijke aangelegenheden. De extra tijd gaat vooral op aan verzorging en niet
zozeer aan zuivere huishoudtijd. Onderzoek onder eenoudergezinnen duidt erop dat
(onafhankelijk van hun participatie op de arbeidsmarkt) alleenstaande moeders
gemiddeld minder tijd besteden aan huishoudelijke en verzorgingstaken dan
moeders in tweeoudergezinnen (op basis van gegevens uit 1985, Van Delft en
Niphuis-Nell 1988). Ten slotte is de traditionaliteit van verdeling van taken binnen
het gezin bepalend voor de omvang van de huishoudelijke-zorgactiviteiten. Binnen
een kostwinner/huisvrouwgezin is meer tijd gemoeid met huishoudelijke taken dan
in een tweeverdienersgezin (te weten resp. 63 uur en 46 uur per week, 1990, Van
der Lippe en Niphuis-Nell 1994). Dit komt deels doordat tweeverdieners meer taken
uitbesteden. 

Het is nu de vraag in hoeverre de specifieke samenstelling van allochtone gezinnen
de grote tijdsinvestering van meisjes in huishoudelijk werk kan verklaren. Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse gezinnen zijn gemiddeld groter dan autochtone
gezinnen. Turkse en Marokkaanse jongeren hebben bovendien vaker dan
autochtone jongeren een of meer jonge broertjes of zusjes. Dit levert een
taakverzwaring voor het gezin (als eenheid) op. Wat de verdeling van taken over
beide ouders betreft het volgende. Verreweg de meeste Turkse en Marokkaanse
jongeren hebben een niet-werkende moeder.  Het is voor te stellen dat het9

huishoudelijk werk in deze gezinnen net als in autochtone `traditionele gezinnen'
relatief veel aandacht krijgt. Surinaamse jongeren wonen, anders dan Turkse en
Marokkaanse, vaker niet dan wel in een zogenoemd traditioneel tweeoudergezin.
Bovendien zijn zij relatief vaak kind van een alleenstaande moeder. Dit zou
betekenen dat het gezin gemiddeld minder tijd aan huishoudelijke taken besteedt.

Samengevat wonen Turkse en Marokkaanse kinderen vaker in een type gezin
waarin het huishoudelijk werk een relatief een grote tijdsinvestering vergt.  Over de10

huishoudelijke taakomvang binnen Surinaamse en Antilliaanse gezinnen valt
minder met zekerheid te stellen, sommige kenmerken hebben positieve invloed,
andere negatieve.
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Tot nu toe is gesproken over de tijdsbesteding aan huishoudelijke en
zorgactiviteiten voor het gehele huishouden. Dat zegt nog niets over de
tijdsinvestering per persoon. Als gevolg van een zekere `economy of scale' kan de
tijdsbesteding per persoon afnemen naarmate de gezinsgrootte toeneemt. Een
maaltijd bereiden voor vier personen kost tenslotte niet tweemaal zoveel tijd als een
maaltijd voor twee personen. Als een dergelijk effect al aanwezig zou zijn in
allochtone huishoudens, dan is dat in ieder geval in de tijdsbesteding van allochtone
meisjes niet direct terug te vinden: Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse meisjes die in een groot gezin wonen zelfs meer tijd
besteden aan huishoudelijke aangelegenheden dan herkomstgenotes die in een klein
gezin wonen. Dit geeft aan dat de verdeling van de taken over de gezinsleden in elk
geval medebepalend is voor de zwaarte van de taak van de meisjes in het
huishouden.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat opgroeiende kinderen in de loop van de tijd
minder in het huishouden zijn gaan doen en vaders iets meer (Van der Lippe en
Niphuis-Nell 1994). De stijgende arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw met
kinderen heeft, met andere woorden, (op beperkte schaal) wel geleid tot een
herverdeling van huishoudelijke taken tussen vrouwen en mannen, maar kennelijk
niet tot een herverdeling tussen moeders en kinderen. Kinderen wordt kennelijk zo
weinig mogelijk in de weg gelegd om tijd te besteden aan school en aan
vrijetijdsactiviteiten. Ook het Scholierenonderzoek (figuur 6.1) geeft aan dat
autochtone kinderen relatief veel tijd wordt gelaten om zich voor te bereiden op
school.

Is dit anders in allochtone gezinnen? In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de
kennis die beschikbaar is over de socialisatie van kinderen in allochtone gezinnen.
Kenmerkend voor in ieder geval Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
gezinnen is de aandacht voor de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn
enerzijds en het relatief sterk doorgevoerde seksespecifieke karakter van de
opvoeding anderzijds. Meer dan de gemiddelde Nederlandse ouder hecht de
gemiddelde Turkse, Marokkaanse of Hindostaans-Surinaamse ouder aan het
aanleren van vaardigheden die van belang zijn om het huwelijk, gezin of de familie
draaiende te houden. Voor een vrouw betekent dat: het huishouden kunnen
bestieren. Het huishouden wordt als hoofdtaak beschouwd en niet als restpost. In
figuur 6.1 is te zien dat Turkse en Marokkaanse meisjes en in iets mindere mate
Surinaamse meisjes hun tijd buiten school en werk evenredig verdelen over
huishoudelijk werk en schoolwerk, in tegenstelling tot autochtone en Antilliaanse
meisjes, die veel meer tijd besteden aan school dan aan huishoudelijke activiteiten.

De Jong en De Olde (1994) voerden een onderzoek uit naar de verdeling van taken
tussen partners met kleine kinderen. In dit onderzoek komen ook 32 allochtone
paren voor. Allochtone mannen nemen volgens dit onderzoek vergeleken bij
autochtone mannen een relatief klein deel van de huishoudelijke taken op zich. Dit
is hoofdzakelijk, maar niet alleen toe te schrijven aan de lagere
arbeidsmarktparticipatie van allochtone vrouwen. Gezien de relatief stringente
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seksespecifieke opvoeding van kinderen, de lage arbeidsparticipatie van (althans
Turkse en Marokkaanse) vrouwen en de (in vele ogen) religieuze rechtvaardiging
voor de verantwoordelijkheid van de vrouw voor de verzorging van het gezin, lag
een evenredige verdeling van onbetaalde arbeid over de partners ook niet voor de
hand (zie ook § 6.5 t.a.v. toekomstbeelden). Allochtone mannen met een werkende
vrouw doen, in dit beperkte onderzoek, wel meer in het huishouden. De indruk
bestaat echter dat arbeidsparticipatie van Turkse of Marokkaanse vrouwen, anders
dan in Nederlandse gezinnen, niet zozeer leidt tot een taakverzwaring van de man,
als wel tot een taakverzwaring van de (oudste) dochters in het huishouden. Deze
taak kan vergeleken bij autochtone meisjes extra zwaar worden, omdat Turkse en
Marokkaanse werkende moeders zo weinig gebruik maken van kinderopvang voor
de jongste kinderen (§ 5.4.3) en wellicht ook van andere zorgvervangende
voorzieningen. 

Het hiervoor genoemde biedt aanwijzingen voor de geldigheid van de volgende
stelling: in de gezinnen waarin Turkse en Marokkaanse (en wellicht ook
Surinaamse) meisjes wonen, wordt vergeleken bij de gezinnen waarin autochtone
meisjes wonen, relatief veel tijd besteed en belang gehecht aan huishoudelijke en
verzorgende taken. De verdeling van huishoudelijke taken is in Turkse en
Marokkaanse gezinnen bovendien schever verdeeld over de seksen. Dit lijken de
belangrijkste oorzaken te zijn van de relatief zware huishoudelijke taak die
allochtone meisjes op hun schouders krijgen. 

6.3.3 Vrije tijd thuis, bij huis of buitenshuis

Autochtone meisjes zijn volgens tijdbestedingsonderzoeken (Van der Linden en
Dijkman 1989 en SCP-tijdbestedingsonderzoeken) niet minder uithuizig dan
jongens  van hun leeftijd, maar krijgen wel meer beperkingen opgelegd als het gaat11

om het soort activiteiten, het tijdstip en de plaats van handeling. Vele publikaties
suggereren dat de bewegingsvrijheid van Turkse, Marokkaanse en in mindere mate
Hindostaans-Surinaamse meisjes nog sterker is ingeperkt dan bij jonge autochtone
meisjes. Het Scholierenonderzoek geeft weer dat allochtone meisjes inderdaad drie
tot vijf uur minder buitenshuis verkeren dan autochtone meisjes. Geheel
betrouwbaar zijn deze resultaten, zoals gezegd, niet.

Daarom is in tabel 6.4 een overzicht gemaakt naar de mate van uithuizigheid van
een aantal activiteiten. Deze tabel ondersteunt dat allochtone meisjes (en m.n.
Turkse en Marokkaanse meisjes) in veel mindere mate deelnemen aan activiteiten
die doorgaans buiten de deur plaatsvinden dan autochtone meisjes. Van de
Marokkaanse meisjes zegt maar liefst 26% aan geen enkele genoemde buitenhuizige
activiteit deel te nemen. Bioscoopbezoek is een vreemde eend in de bijt: ongeveer
even veel Turkse en Marokkaanse meisjes als autochtone meisjes gaan wekelijks
naar de bioscoop. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat het kijken naar een film
een individueler gebeuren is dan bijvoorbeeld naar een bar of disco gaan. Onder
Surinaamse en Antilliaanse meisjes is het zien van een film zelfs populairder dan
onder autochtone meisjes. Over het algemeen geldt dat Surinaamse en Antilliaanse
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meisjes in hun buitenhuizige gedrag meer lijken op autochtone meisjes dan op
Turkse en Marokkaanse meisjes.

De verschillen tussen allochtone en autochtone meisjes zijn geringer als het gaat om
activiteiten die in kleine kring plaatsvinden (m.u.v. muziek maken). Het komt erop
neer dat de meeste allochtone meisjes net als de meeste autochtone meisjes
minimaal eenmaal per week op bezoek gaan bij familie of vrienden. Wanneer wordt
gekeken naar het aantal uren dat hieraan besteed wordt, blijkt wel dat allochtone
meisjes meer tijd steken in familiebezoek dan autochtone meisjes.  12

Tabel 6.4 Deelname aan activiteiten  buiten school van meisjes, naar etniciteit, 1992 (ina

procenten)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

buitenshuis
baantje 30 38 44 37 61 b

club 18 12 9 18 28 
disco/bar 28 23 40 49 59 
bios 33 29 42 46 30 
sport 52 34 50 51 72 
sport kijken 10 9 13 11 24 
cultuur 40 39 60 57 67 

minstens 1 van
bovengenoemde 83 74 88 92 98

dichtbij huis
familie 81 76 69 72 81 
vrienden 89 91 86 92 97 
muziek maken 12 10 14 11 24 

thuis
computer 24 22 35 22 29 
huishouden 92 90 93 80 85 
lezen 91 87 86 84 89 
hobby's 60 52 52 43 55 
tv 100 98 98 90 98 

huiswerk 95 93 95 98 98 
bijles 22 22 13 9 10 

Cultuur = popconcert, klassiek concert, toneelvoorstelling of museum.a

Hobby's = bijvoorbeeld knutselen.
Frequentie:
Cultuur = ben je het afgelopen jaar naar een .. geweest?
Lezen, huishouding, tv-kijken, computer = als dagelijkse activiteit.
Alle andere activiteiten = als wekelijkse activiteit.
Dit is afgeleid uit een andere enquêtevraag dan die in paragraaf 6.4 ten aanzien vanb

arbeid en inkomen.13

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Wat de thuisactiviteiten betreft onderscheiden allochtone meisjes zich nauwelijks
van autochtone meisjes. Ongeveer even veel allochtone als autochtone meisjes
zitten dagelijks achter de computer, lezen elke dag of besteden thuis regelmatig tijd
aan een of andere hobby. Alle jongeren kijken dagelijks naar de tv. Het enige
waarin Turkse en Marokkaanse meisjes zich wel duidelijk onderscheiden van
autochtone meisjes is de hoge mate waarin ze bijles hebben. Desondanks is de tijd
die Turkse en Marokkaanse meisjes aan bijles en huiswerk te zamen besteden
geringer dan die van autochtone meisjes (zie figuur 6.2 `schoolactiviteiten').

6.3.4 Seksespecifieke tijdsbesteding

Het in 1992 verschenen rapport De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen
(Niphuis-Nell 1992) bracht een aantal nog bestaande verschillen in
vrijetijdsbesteding tussen in Nederland wonende jongens en meisjes aan het licht.
Zo beschikken 12-24-jarige meisjes over ten minste één dagdeel per week minder
vrije tijd, hebben meisjes iets meer belangstelling voor kunst en cultuur en meer
contact met vriendinnen. De verschillen die vroeger tussen jongens en meisjes van
dezelfde leeftijd bestonden wat betreft het soort activiteiten die zij ontplooien of de
mate van uithuizigheid, zijn nu nauwelijks meer terug te vinden.

Ook het Scholierenonderzoek geeft aan dat autochtone meisjes gemiddeld meer tijd
aan zogenoemde verplichte bezigheden na schooltijd besteden dan autochtone
jongens (20,2 uur tegenover 21,9 uur), wat vooral veroorzaakt wordt door meer
huishoudelijke uren (5,5 uur door meisjes, 3,8 uur door jongens). Mede als gevolg
hiervan besteden autochtone meisjes gemiddeld minder tijd aan hobby's, sport,
uitgaan en familiebezoek dan jongens (13,9 resp. 16 uur). 

Binnen de allochtone groepen wijzen de sekseverschillen dezelfde kant op, in de zin
dat meisjes meer tijd kwijt zijn aan verplichte bezigheden (m.n. het huishouden) en
minder tijd buitenshuis doorbrengen dan jongens. Echter, de verschillen zijn
uitgesprokener: de tijdsbesteding is binnen de groep allochtone jongeren duidelijk
seksespecifieker dan binnen de groep autochtone jongeren.
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Figuur 6.2  Tijdsbesteding aan verschillende verplichtingen en vrijetijdsactiviteiten vana

scholieren na schooltijd, naar sekse en etniciteit, 1992 (in gemiddeld aantal uren per week)b

Gebaseerd op cijfers in tabel 6.2 in bijlage B.a

Inclusief degenen die zeggen er geen tijd aan te besteden.b

Bijles, huiswerk maken en reistijd naar school.c

Muziek maken, sporten, sport kijken en hobby's.d

Disco, bar, film- en clubbezoek.e

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Het aantal autochtone meisjes dat deelneemt aan de in tabel 6.5 genoemde
activiteiten, die zich meestal buitenshuis afspelen, verschilt nauwelijks van het
aantal deelnemende autochtone jongens. Een uitzondering geldt voor sport kijken.
Jongens zijn vaker op de tribune bij een sportwedstrijd te vinden dan meisjes. De
participatie van allochtone meisjes in de verschillende activiteiten buitenshuis is
vrijwel algemeen  vele malen lager dan die van allochtone jongens,  waarbij de14 15

verschillen tussen de seksen binnen de Turkse en Marokkaanse groep groter zijn
dan binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep.

Het omgekeerde is te zien als het gaat om familiebezoek, een buitenshuisactiviteit
met een intiem karakter: Turkse en Marokkaanse meisjes zijn in meerdere mate
gericht op familiebezoek dan Turkse en Marokkaanse jongens. 

Zowel voor allochtonen als autochtonen geldt dat jongens geïnteresseerder zijn in
computers dan meisjes. Alle andere binnenhuisactiviteiten worden vaker door
meisjes dan door jongens verricht. Zoals verwacht kon worden, zijn meer meisjes
dan jongens verplicht om een bijdrage aan het huishouden te leveren. Het verschil in
deelname tussen jongens en meisjes is onder Turkse en Marokkaanse jongeren
groter dan onder autochtone. 
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Tabel 6.5 Verschil tussen jongens en meisjes in deelname aan activiteiten , naar etniciteit,a

1992 (in procentpunten, per activiteit)b

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

baantje -5 -2 0 -16 -6 
club -13 -16 -7 -4 1 
disco/bar -24 -37 -10 -10 1 
bios -11 -31 -5 10 1 
sport -20 -45 -22 -23 -1 
sport kijken -32 -38 -27 -25 -15 
cultuur -5 -13 6 7 3 

minstens 1 van
bovengenoemde -9 -23 -3 0 0 

familie 13 14 3 5 6 
vrienden -5 -7 -5 -1 1 
muziek maken -9 -9 -13 -20 2 

computer -33 -33 -27 -29 -28 
huishouden 35 35 13 9 18 
lezen 20 13 8 14 6 
hobby's 8 9 4 2 0 
tv 0 -1 1 -6 1 

huiswerk 3 0 -1 5 2 
bijles 1 1 2 2 0 

Cultuur = popconcert, klassiek concert, toneelvoorstelling of museum.a

Hobby's = bijvoorbeeld knutselen.
Frequentie:
Cultuur = ben je het afgelopen jaar naar een .. geweest?
Lezen, huishouding, tv-kijken, computer = als dagelijkse activiteit.
Alle andere activiteiten = als wekelijkse activiteit.
In de tabel staat het verschil in procentuele deelname van meisjes en jongens vermeld,b

een negatief percentage houdt in dat meisjes in mindere mate deelnemen dan jongens.

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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6.4 Bijbaantjes

6.4.1 Sekseverschillen en etnische verschillen in arbeidsgedrag jongeren

Binnen de beroepsbevolking in Nederland zijn grote verschillen zichtbaar tussen het
arbeidsmarktgedrag van vrouwen en mannen. De arbeidsparticipatie van vrouwen
ligt veel lager dan die van mannen, de werkweek van de vrouwen met een baan is
gemiddeld korter dan die van mannen en bovendien is de verdeling van vrouwen en
mannen over beroepen scheef. Wel is de laatste dertig jaar het
arbeidsparticipatieverschil (gemeten in personen) tussen vrouwen en mannen sterk
afgenomen. Vergeleken bij de veranderingen in arbeidsparticipatie van vrouwen die
gemeten zijn in personen, zijn de veranderingen van arbeidsparticipatie die gemeten
zijn in uren en de beroepensegregatie gering geweest.

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen kunnen vooral
worden toegeschreven aan de aan vrouwen toegekende (hoofd)verantwoordelijkheid
voor de verzorging van kinderen. Zolang vrouwen nog geen kinderen hebben, is
hun arbeidsparticipatie vergelijkbaar met mannen van dezelfde leeftijd. Na de komst
van het eerste kind gaan er belangrijke verschillen optreden (het kinderdal in de
arbeidsparticipatie van vrouwen). De verdeling van de arbeidsmarkt in vrouwen- en
mannenberoepen komt onder meer tot stand door seksespecifieke keuzen voor
vakkenpakketten en studierichtingen op de middelbare school. Deze keuzen worden
op zichzelf weer ingegeven door seksespecifieke socialisatie in de vroege
jeugdjaren (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993; Niphuis-Nell 1992).

Jongeren hebben een andere relatie met de arbeidsmarkt dan volwassenen. Er
bestaat voor hen noch een (morele) plicht, noch een financiële noodzaak tot werken.
Het verdiende geld gebruiken jongeren over het algemeen voor extra's. Jongens in
het Scholierenonderzoek hebben vaker een bijbaantje dan meisjes. De verklaringen
voor dit verschil zijn speculatief. Het kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een
geringer aanbod van baantjes waarin meisjes geïnteresseerd zijn (dan wel waarin
werkgevers het liefst meisjes zien werken). Hiertegen spreekt dat meisjes, gevraagd
naar de redenen waarom ze niet werken, niet vaker dan jongens aangeven dat zij
geen werk konden vinden. Het kan ook zijn dat jongens meer behoefte hebben of
belang hechten aan geld voor extra's. Jongens zeggen wel vaker dan meisjes
vanwege het geld te werken.

Een ten opzichte van allochtone jongens en autochtone meisjes lage
arbeidsmarktparticipatie van allochtone meisjes ligt meer in de lijn van de
verwachtingen. De opvoeding van allochtone kinderen, immers, is gemiddeld
genomen seksespecifieker dan de opvoeding van autochtone kinderen
(hoofdstuk 3). Allochtone meisjes krijgen al op jonge leeftijd een taak in het
huishouden en worden geacht hun vrije tijd dicht bij huis door te brengen.
Allochtone jongens en ook autochtone meisjes, daarentegen, krijgen meer vrijheid
en zelfstandigheid in de besteding van hun tijd (zie ook § 6.3). Het is denkbaar dat
een substantieel deel van de allochtone ouders hun dochters niet graag buitenshuis
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ziet werken. Op grond hiervan kan worden verwacht dat de arbeidsparticipatie van
allochtone meisjes lager ligt dan van autochtone meisjes en ook lager dan van
jongens uit hetzelfde land van herkomst.

Maar er is nog een andere reden om te veronderstellen dat de arbeidsparticipatie van
allochtone jongeren gemiddeld lager ligt dan die van autochtone jongeren.
Arbeidsparticipatie is namelijk niet alleen afhankelijk van de wens van de jongere
om te werken en de toestemming van zijn of haar ouders, maar ook van de vraag-
kant van de arbeidsmarkt. In de `volwassen' arbeidswereld komt discriminatie bij
werving en selectie van zowel vrouwen als allochtonen voor (zie ook hoofdstuk 5).
Het lijkt logisch dat ook op de arbeidsmarkt van jongeren discriminatie een rol
speelt. Anderzijds gaat het om een specifieke markt. Erg veel differentiatie naar
functieniveau kennen de baantjes voor jongeren niet, ze zijn geconcentreerd op het
ongeschoolde segment van de arbeidsmarkt, juist het niveau waar zowel allochtonen
als vrouwen binnen de beroepsbevolking als geheel het meest toegang toe hebben.
Met een overaanbod van gelijk (on)geschoolde autochtone en/of mannelijke
jongeren neemt echter de kans op achterstelling van allochtone en vrouwelijke
jongeren weer toe. De aansluiting van vraag op aanbod kan ook een probleem
vormen. Over eventuele verschillen in de wijze waarop jongeren naar werk zoeken,
is weinig bekend. De meesten zullen niet zozeer via officiële kanalen (zoals
advertenties), maar eerder door informele contacten aan een baantje komen, zoals
via familieleden. Het is voor te stellen dat de hoge werkloosheid onder vaders (en
moeders) ertoe bij kan dragen dat allochtone jongeren minder ingangen tot de
arbeidsmarkt hebben dan hun autochtone medeleerlingen.

Het Scholierenonderzoek geeft een duidelijk verschil aan tussen allochtone en
autochtone jongeren wat betreft hun activiteit op de arbeidsmarkt (tabel 6.6). Over
het algemeen hebben allochtone jongeren minder vaak een betaalde baan dan
autochtone jongeren van hetzelfde geslacht. Niet alleen heeft een minderheid van de
allochtone meisjes, maar ook een minderheid van de allochtone jongens een baantje
naast school. Dit suggereert dat de lage arbeidsparticipatie van allochtone meisjes
niet alleen te maken heeft met sekse, maar ook samenhangt met de etnische
achtergrond.
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Tabel 6.6 Werkzaamheid en omvang van eventuele bijbaan  van scholieren, naar etniciteit ena

sekse, 1992 (in procenten)

Turken n Surinamers Antillianen en
Marokkane autochton

meisjes
werkt niet 82 76 73 71 53
werkt 32 uur of minder per
maand 8 11 11 18 25
werkt meer dan 32 uur per
maand 10 13 16 11 22

(n = 100%) (108) (151) (255) (72) (6.043)

jongens
werkt niet 74 66 72 65 47
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werkt 32 uur of minder per
maand 10 16 12 16 25
werkt meer dan 32 uur per
maand 16 18 17 19 28

(n = 100%) (135) (149) (236) (62) (5.938)

Bijbaan is een regelmatige, betaalde baan gedurende normale schoolweken (dus geena

vakantiewerk of incidenteel werk).

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Is een segregatie naar sekse zoals die zich voordoet in de gehele beroepsbevolking
ook zichtbaar op de arbeidsmarkt voor jongeren? Het antwoord hierop is
bevestigend. Onder autochtone jongens is kranten bezorgen, klusjes doen en werken
in een agrarisch bedrijf gewild (tabel 6.7). Veel autochtone meisjes babysitten (maar
liefst de helft past wel eens op) en ook doen zij relatief vaak huishoudelijk werk
tegen betaling. Baantjes in de winkelbranche en de horeca zijn slechts iets
populairder onder autochtone jongens dan onder autochtone meisjes.

De vraag is nu of de arbeidsmarkt voor allochtone jongeren net zo seksespecifiek
naar soort baantje is georganiseerd als de arbeidsmarkt voor autochtone jongeren.
De arbeidsparticipatie en de vertegenwoordiging in de steekproef van allochtone
jongeren is te laag om uitspraken op gedetailleerd niveau te doen. Om toch enig
zicht op de verdeling van jongens en meisjes over de arbeidsmarkt te krijgen, zijn
de baantjes ingedeeld in baantjes die bij meisjes populairder zijn dan bij jongens
(werk in winkels, oppasbaantjes en huishoudelijke baantjes), werk dat jongens meer
dan meisjes verrichten (agrarisch en fabriekswerk, auto wassen, kranten bezorgen
en karweitjes thuis doen) en zogenaamde naar sekse gemengde baantjes
(schoonmaakwerk, horeca en thuiswerk). Bovendien zijn Turkse en Marokkaanse
jongeren bij elkaar gevoegd, evenals Surinaamse en Antilliaanse.
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Tabel 6.7 Soort bijbaan  van autochtone scholieren, naar sekse, 1992 (in procenten van dea

autochtonen dat genoemd werk wel eens uitvoert)

autochtonen

v m

winkel 14 12
horeca 7 6
agrarisch bedrijf 2 10
thuiswerk 7 6
fabriek 1 3
schoonmaak 2 2
auto wassen 4 8
oppassen 31 7
huishoudelijk werk 10 4
kranten 9 20
klusjes thuis 8 12

Bijbaan is een regelmatige, betaalde baan gedurende normale schoolweken (dus geena

vakantiewerk of incidenteel werk).

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Tabel 6.8 moet als volgt worden gelezen. Een cijfer van 1 staat voor een
evenwichtige deelname van meisjes en jongens binnen dit type werk, een cijfer
kleiner dan 1 voor een ondervertegenwoordiging van meisjes en een cijfer groter
dan 1 voor een oververtegenwoording van meisjes. Autochtone meisjes doen 2,3
maal zo vaak meisjeswerk als autochtone jongens, Turkse en Marokkaanse meisjes
doen 1,98 maal zo vaak meisjeswerk als Turkse jongens. Dit impliceert dat baantjes
die onder autochtone jongeren doorgaan voor typisch vrouwelijk, onder allochtone
jongeren een minder sterk vrouwelijk aanzien hebben. Toch verdient `winkelwerk,
oppassen en huishoudelijk werk' ook in deze groepen het predicaat `meisjeswerk'.
Autochtone meisjes zijn maar half (0,54) zo vaak werkzaam in jongenswerk als
autochtone jongens. Het verschil tussen jongens en meisjes binnen de Turkse en
Marokkaanse groep in hun belangstelling voor jongenswerk is vergeleken bij
autochtone jongeren minder groot (0,64). Turkse en Marokkaanse meisjes zijn
opvallend oververtegenwoordigd in een zogenaamd gemengd beroep (ze doen
1,78 maal zo vaak gemengd werk dan jongens). Binnen de Turkse en Marokkaanse
groep jongeren krijgen deze baantjes daardoor mogelijk een `vrouwelijk' aanzien.
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Tabel 6.8 Verdeling van de seksen over bijbanen (ingedeeld naar het genderkarakter bij
autochtonen), naar etniciteit (in een verhoudingscijfer, percentage meisjes: percentage
jongens)

 Marokkanen Antillianen autochtonen
Turken en Surinamers en

meisjeswerk 1,98 1,68 2,30 a

gemengd werk 1,79 0,71 0,98 b

jongenswerk 0,64 0,54 0,54 c

Het percentage van de meisjes dat een dergelijk baantje heeft is groter dan het percentagea

van de jongens dat een dergelijk baantje heeft. Het gaat om: winkelwerk, oppasbaantjes en
huishoudelijk werk.
Het percentage van de meisjes dat een dergelijk baantje heeft is ongeveer gelijk aan hetb

percentage van de jongens dat een dergelijk baantje heeft. Het gaat om: schoonmaakwerk,
werk in de horeca en thuiswerk.
Het percentage van de jongens dat een dergelijk baantje heeft is groter dan het percentagec

van de meisjes dat een dergelijk baantje heeft. Het gaat om: agrarisch werk, fabriekswerk,
auto's wassen, kranten bezorgen en karweitjes in huis doen.

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Het lijkt erop dat allochtone jongeren hun baantjes minder zoeken (en vinden)
volgens de seksespecifieke maatstaven die in Nederland voor jongeren geldig zijn.
Toch wil dit niet zeggen dat de arbeidsmarkt voor allochtone jongeren in mindere
mate langs sekselijnen loopt. In allerlei opzichten zijn Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse meisjes meer dan jongens op huis gericht. Paragraaf 6.3 liet
bijvoorbeeld zien dat de tijdsbesteding van deze meisjes afnam naarmate een
activiteit zich meer in de openbaarheid afspeelde. De baantjes van jongeren spelen
zich lang niet altijd in de openbare sfeer af. Passen op kinderen, werken in het
bedrijf van de ouders en thuiswerk zijn baantjes die zich thuis of binnen de
beslotenheid van een ander huishouden afspelen. In tabel 6.9 zijn de baantjes van de
jongeren op een dergelijke wijze ingedeeld. Zowel het werk van allochtone als dat
van autochtone meisjes bevindt zich meer dan dat van jongens dichtbij huis. Onder
meisjes zijn het duidelijk de meest voorkomende baantjes. Turkse en Marokkaanse
jongens werken vaker dan meisjes wat verder van huis (in een al dan niet
dienstverlenend bedrijf). Tabel 6.9 geeft ook weer dat Turkse en Marokkaanse
meisjes veel schoonmaakwerk verrichten. Schoonmaakploegen van
schoonmaakbedrijven bestaan vaak voor het grootste deel uit vrouwen van dezelfde
etnische groep. Dit geeft ook een bepaalde beslotenheid en beschermde sfeer. De
dochters hebben kennelijk gemakkelijk toegang tot deze vrouwenploegen. Kranten
rondbrengen blijkt binnen elke groep vooral, maar zeker niet alleen, jongens aan te
trekken.
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Tabel 6.9 Type bijbanen van scholieren, naar etniciteit en sekse, 1992 (in procenten)

Turken en Surinamers en
Marokkanen Antillianen autochtonen

vrouw man vrouw man vrouw man

dienstverlening 19 27 17 19 17 18a

thuis of bij anderen
thuis 50 23 64 44 64 38b

krant
rondbrengen 19 33 15 26 15 28
bedrijf of
instelling 0 14 3 6 3 15c

schoonmaak 12 2 1 5 2 2

(n = 100%) (100) (126) (139) (124) (3.322) (3.593)

Winkel, horeca, kantoor.a

In eigen bedrijf, thuiswerk, auto wassen, oppassen, huishoudelijk werk, klusjes thuis.b

Agrarisch bedrijf, fabriek, garage, bouw, transportbedrijf.c

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992)

Ten slotte nog het volgende. Paragraaf 6.3 maakte duidelijk dat Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse meisjes naast school vrij veel tijd kwijt zijn aan
huishoudelijke taken. Het is mogelijk dat deze meisjes op kinderen passen en
huishoudelijke klussen uitvoeren zonder er geld voor te ontvangen, terwijl veel
autochtone jongeren voor dit type werkzaamheden wel financiële vergoedingen
ontvangen. De familiebanden en het collectieve besef zijn in de allochtone
gemeenschappen vaak sterk, zodat daarnaast ook verwacht kan worden dat
allochtone jongeren met enige regelmaat zonder financiële vergoeding inspringen in
familiebedrijven. Dergelijk informatie is niet beschikbaar in het
Scholierenonderzoek.

6.4.2 Inkomen

De baantjes leveren geld op. Daar is het de meeste jongeren ook om te doen. Binnen
de beroepsbevolking blijkt dat vrouwen gemiddeld minder per uur verdienen dan
mannen en, vooral omdat zij minder vaak banen en minder omvangrijke banen
hebben, een lager maandelijks inkomen hebben. De lagere uurbeloning is vooral het
gevolg van een verschil in functieniveau tussen vrouwen en mannen en de algemeen
lagere beloning van zogenaamd vrouwenwerk. Het komt ook voor dat vrouwen
minder betaald krijgen voor hetzelfde werk als mannen doen. Deels is dit terug te
voeren op een geringere hoeveelheid menselijk kapitaal (opleiding, leeftijd,
werkervaring) en deels kan dit niet anders dan geweten worden aan discriminatie
(zie b.v. Schippers 1987). Hoewel deze directe beloningsdiscriminatie bij wet is
verboden, zijn er nog steeds gevallen van bekend. 

De allochtone beroepsbevolking behoort tot het laagst betaalde deel van de
Nederlandse beroepsbevolking. Hoofdstuk 2 heeft laten zien dat de Turkse en
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Marokkaanse beroepsbevolking momenteel voor het grootste deel nog bestaat uit
eerste generatie migranten. Het verschil in inkomensniveau tussen allochtonen en
autochtonen is dan ook grotendeels het gevolg van het relatief lage opleidings- en
functieniveau van de huidige groep allochtone werknemers.

Schoolgaande jongeren zijn vrijwel allemaal ongediplomeerd en hebben over het
algemeen weinig tot geen werkervaring. Als werknemers vormen scholieren om
deze reden een zeer homogene groep, zeker in vergelijking met de volwassen
beroepsbevolking. Jongens beschikken niet over meer of minder `human capital'
dan meisjes, allochtonen verschillen niet van autochtonen. Het is daarom niet direct
te verwachten dat jongens een hogere uurbeloning dan meisjes hebben en allochtone
jongeren een lager uurbeloning dan autochtone. Het is zelfs voor te stellen dat op dit
segment van de arbeidsmarkt een lts-er meer kans maakt op een geschoold en goed
betaald baantje dan een vwo-er. Wat wel tot differentiatie kan leiden is het soort
baantje. De baantjes verschillen naar werktijden, zwaarte, continuïteit en ook naar
wijze van uitbetaling (zwart of wit).

Het maandelijks inkomen van jongeren wordt niet alleen bepaald door het hebben
van bijbaantjes en de beloning daarvoor, maar ook door zakgeld. Soms krijgen
jongeren minder geld van hun ouders als ze werken, maar meestal is dit niet het
geval.

Aangezien autochtonen vaker een baantje hebben dan allochtonen, zou verwacht
kunnen worden dat autochtonen gemiddeld over meer geld uit een baantje
beschikken dan allochtonen. Dit blijkt in de meeste gevallen ook zo te zijn, zoals
tabel 6.10 laat zien. Aangezien het over kleine absolute aantallen werkenden gaat en
noch het gemiddeld aantal gewerkte uren, noch het uurloon exact is gemeten, zijn er
geen uitspraken te doen over verschillen in gemiddeld uurloon tussen de groepen.16

Opvallend is het grote inkomensverschil tussen jongens en meisjes binnen elke
groepering (ten nadele van meisjes), terwijl eerder is gezien dat jongens slechts iets
vaker een baantje hebben. Dit verschil kan hoogstwaarschijnlijk worden
toegeschreven aan het gegeven dat meisjes andersoortige baantjes hebben dan
jongens (seksesegregatie) enerzijds en aan beloningsdiscriminatie anderzijds. Deze
conclusie wordt ook getrokken door Merens, na uitgebreide statistische analyse van
uurloonverschillen tussen jongens en meisjes binnen het Scholierenonderzoek
(Merens 1994).

Jongens ontvangen, ongeacht hun etnische achtergrond, gemiddeld niet alleen meer
geld uit een baantje dan meisjes, maar krijgen bovendien gemiddeld een hogere
toelage van hun ouders. 
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Tabel 6.10 Inkomsten van scholieren uit baan verkregen en van ouders gekregen, naar
etniciteit en sekse, 1992 (in guldens per maand, gemiddelden)

Turken n Surinamers Antillianen n
Marokkane autochtone

meisjes
uit baan (excl. degenen
zonder baan) 39,00 62,00 58,00 51,00 76,00
van ouders (incl. degenen
die niets krijgen) 101,00 123,00 121,00 141,00 96,00

jongens
uit baan (exl. degenen
zonder baan) 67,00 127,00 91,00 94,00 126,00
van ouders (incl. degenen
die niets krijgen) 155,00 162,00 152,00 145,00 118,00

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

6.5 De toekomstbeelden van jongeren

6.5.1 Inleiding

Bekend is dat de ideeën van jongeren over de toekomstige invulling van hun leven
zich in de jaren kunnen wijzigen, vaak als gevolg van veranderingen in gezins- of
werkomstandigheden. Du Bois-Reijmond en Peters (1992) constateerden in hun
onderzoek dat de visie op de toekomst zich wijzigt na het verlaten van de
middelbare school en in het bijzonder nadat de jongeren een vaste relatie zijn
aangegaan. Zijn ze nog op school, dan wordt het beeld dat jongeren van hun
levensloop hebben (eerder onbewust dan bewust) gestructureerd volgens de normen
en waarden van hun ouders. 

Wat jongeren later denken te gaan doen en wanneer, moet, met andere woorden,
nauwelijk of niet worden beschouwd als een voorspelling van hetgeen zij
daadwerkelijk zullen gaan doen. Wel kan het laten zien in hoeverre er een
discrepantie bestaat tussen de toekomstbeelden van meisjes en jongens betreffende
hun latere gezinsleven. Dit zal worden behandeld in paragraaf 6.5.2. De
toekomstbeelden van allochtone jongeren geven bovendien enig zicht op
veranderingen in opvattingen ten aanzien van gezinsvorming ten opzichte van de
opvattingen die gangbaar waren bij de eerste generatie of in de landen van
herkomst.

6.5.2 Het traject `leren, werken, gezin'

Verreweg het grootste deel van de meisjes binnen elke etnische groep, denkt erover
om na de middelbare school een vervolgopleiding te beginnen (tabel 6.11).
Allochtone meisjes willen dit vaker dan autochtone meisjes tevens combineren met
een baan. Een relatief groot deel van de allochtone meisjes weet eigenlijk nog niet
wat ze willen gaan doen na het verlaten van de school waarop ze nu zitten. Het is de
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vraag of de onzekere houding van de allochtone meisjes betekent dat zij een
onduidelijker toekomstperspectief hebben dan autochtone meisjes, omdat in de
vraagstelling niet de antwoordmogelijkheid `noch werken, noch doorleren' is
opgenomen. Iets wat in de praktijk wel degelijk voorkomt, als meisjes na het
behalen van het diploma meteen gaan trouwen. Trouwen luidt bij Turkse en
Marokkaanse meisjes vaak de periode van volwassenheid in en de afsluiting van de
voorvolwassene fase, waarin scholing thuishoort. Een onzekere houding van
allochtonen ten aanzien van datgene wat ze in de toekomst wensen te bereiken komt
in elk geval niet overeen met de resultaten uit het onderzoek van Meijer et al.
(1993). Allochtone meisjes (en jongens) aan het einde van hun middelbare
schoolloopbaan vallen in dit onderzoek juist op door hun concrete wensen met
betrekking tot later (Meijer et al. 1993: 72).

Tabel 6.11 Toekomstwensen van meisjes, naar etniciteit, 1992 (in procenten, per item)

Turken n Surinamers Antillianen autochtonen
Marokkane

wil meteen na deze schoola

werken 6 7 6 11 6
doorleren 53 46 48 52 60
zowel werken als
doorleren 17 24 27 27 15
weet nog niet 20 23 16 6 11

wil later gaan trouwen of
samenwonen (% van
totaal) 93 92 94 96 98

gewenst kindertal
(gemiddeld aantal en
standaarddeviatie) 1,9 (1,0) 2,2 (1,0) 2,2 (1,2) 2,1 (1,0) 2,3 (1,2)

waaronder geen (% van
totaal) 3 10 12 16 10

wil stoppen met werken na
het krijgen van kinderen (%
van totaal) 22 20 12 8 25

Percentage van het totaal. Telt niet op tot 100% omdat `anders' niet vermeld staat.a

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Gedurende de periode dat jongeren op school zitten, bereiden zij zich niet alleen
voor op een beroepsleven, maar ook op de sociale kant van het volwassen bestaan.
Vooral meisjes zijn tijdens de periode op de middelbare school sterk gericht op
experimenteren met en denken over intieme sociale relaties. Vrijwel alle meisjes,
ongeacht hun etnische herkomst, denken later te gaan trouwen of te gaan
samenwonen (tabel 6.11). Surinaamse en Antilliaanse meisjes vormen hierop geen
uitzondering, terwijl velen van hen momenteel in een eenoudergezin woont. Toch
hoeft dit niet de duiden op een andere houding ten aanzien van relaties vergeleken
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bij hun moeders. Onderzoek wijst uit dat ook Surinaamse en Antilliaanse
alleenstaande vrouwen uiteindelijk het ideaal koesteren een tweeoudergezin te
vormen. Onder hun termen slagen ze er echter vaak niet in dit te realiseren; zij
verkiezen dan alleenstaan boven het verlies van zelfstandigheid (zie b.v. Olton 1994
en hoofdstuk 3).

Het grootste deel van zowel de allochtone als de autochtone meisjes wil kinderen.
Ongeveer een tiende van elke groep zegt kinderloos te willen blijven. Binnen de
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse wereld is bewuste kinderloosheid een noviteit
en zou 10% kinderloosheid uitzonderlijk hoog zijn. Voor deze jongste generatie
meisjes is een leven zonder kinderen kennelijk tot de opties gaan behoren. Dit zou
een ontwikkeling in de richting van autochtone gezinsvormingspatronen betekenen.
Ongeacht wat deze meisjes uiteindelijk op dit punt besluiten, is dit in ieder geval op
te vatten als een teken dat vanzelfsprekendheden ter discussie staan. 
Verder leren, samenwonen, werken en kinderen krijgen spelen kortom in de
toekomstscenario's van alle meisjes, ongeacht hun etnische herkomst, een
belangrijke rol. Wel verschilt de planning van deze mijlpalen in de levensloop per
etnische groep.

Figuur 6.3  Leeftijd waarop meisjes denken dat een bepaalde gebeurtenis in hun leven zala

plaatsvinden, naar etniciteit, 1992 (in gemiddelde voorspelde leeftijd)b

Gebaseerd op cijfers in tabel 6.3 in bijlage B.a

Exclusief degenen die geen leeftijd wisten te noemen, dan wel geen antwoord gaven, danb

wel de betreffende gebeurtenis niet ambieerden.

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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De vijf etnische meisjesgroepen wensen zichzelf (gemiddeld genomen) dezelfde
opeenvolging van de gebeurtenissen (figuur 6.3): eerst zelfstandig wonen, daarna de
opleiding afronden, een baan zoeken en ten slotte aan kinderen beginnen.  De17

verschillen tussen de groepen doen zich voor in de leeftijd waarop zij denken (of
wensen) dat de bewuste gebeurtenis zal plaatsvinden.

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse meisjes willen de opleiding afronden op
ongeveer hetzelfde moment dat zij het ouderlijk huis verlaten (om al dan niet te
trouwen). Het één lijkt afgewisseld te worden door het ander. Dit kan erop duiden
dat een deel van de allochtone meisjes het volgen van een opleiding gebruikt om het
huwelijk uit te stellen. Kennelijk zien ouders hun ouderlijke taak pas helemaal
vervuld op het moment dat hun dochter de opleiding heeft afgemaakt en pas dan is
het tijd om te trouwen. In het ongunstige geval betekent een huwelijk dat het meisje
haar opleiding moet staken. Gezien de hoge waarde die ouders aan scholing van hun
dochter hechten, ligt dit tegenwoordig echter minder voor de hand.

De Antilliaanse en autochtone jongeren uit het Scholierenonderzoek verwachten dat
ze terwijl ze al zelfstandig wonen, nog enige tijd nodig hebben om een opleiding af
te ronden. Een patroon dat zich in de werkelijkheid vooral voordoet onder studenten
binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Alle meisjes gunnen zichzelf bij voorkeur enige jaren tussen het moment van
zelfstandig wonen en de komst van het eerste kind. Dit zou voor allochtonen een
breuk betekenen met de gebruikelijke patronen. Binnen de Turkse, Marokkaanse en
Hindostaans-Surinaamse cultuur komt traditioneel het eerste kind kort na de
huwelijkssluiting. Dit past bij de gedachte dat het krijgen van kinderen een van de
belangrijkste doelen van het huwelijk is. Zolang het huwelijk nog geen kinderen
heeft opgeleverd, is het (vooral voor de omgeving) onduidelijk in hoeverre het
huwelijk vruchtbaar is. Het lijkt erop dat de jongste generatie meisjes uitstel van de
geboorte van het eerste kind overweegt.  De periode tussen de trouwdag en de18

geboortedag van het eerste kind, die allochtone meisjes in gedachten hebben, is met
uitzondering van Antilliaanse meisjes gemiddeld wel korter dan bij autochtone
meisjes.  Dit verschil komt tot stand doordat allochtone meisjes op relatief jonge19

leeftijd voor het eerst moeder willen worden. De leeftijd van 24 à 25 jaar die zij
hiervoor in gedachten hebben, is wel veel hoger dan de leeftijd waarop de moeders
van deze jongeren gemiddeld hun eerste kind kregen. Een dergelijk verschil tussen
de generaties ligt voor de hand, aangezien de leeftijd waarop Turkse en
Marokkaanse vrouwen hun eerste kind krijgen zowel in Nederland als in het land
van herkomst al enige tijd stijgende is (zie hoofdstuk 3).

Een vijfde tot een kwart van zowel de Turkse als de Marokkaanse en de autochtone
meisjes in het Scholierenonderzoek vermoedt dat ze zullen stoppen met werken
zodra ze kinderen krijgen. De meesten gaan er dus van uit dat ze zullen blijven
werken na de komst van een kind. Realisatie van dit ideaal zou een enorm hoog
arbeidsparticipatiecijfer opleveren van Turkse en Marokkaanse vrouwen met
kinderen (vgl. hoofdstuk 5). Surinaamse en Antilliaanse meisjes leggen niet zozeer
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een verband tussen werken en kinderen krijgen: slechts ongeveer een tiende ziet in
de geboorte van een kind een aanleiding om het werk (al dan niet tijdelijk) te staken.
De hoge participatiebereidheid is ook kenmerkend voor de huidige groep Creoolse
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen met kinderen. Dit houdt waarschijnlijk
rechtstreeks verband met de grote kans op alleenstaand moederschap binnen deze
groepen. Als een alleenstaande moeder niet werkt, staat haar een leven op
bijstandsniveau te wachten. Surinaamse en Antilliaanse meisjes krijgen van hun
moeder de opdracht mee dit vooral te voorkomen (zie ook hoofdstuk 3).

Figuur 6.3 geeft geen uitsluitsel over de fasering van gebeurtenissen na de geboorte
van het eerste kind, die een periode inluidt van zorg voor kleine kinderen. De duur
van deze periode hangt af van het kindertal en de tijd die verloopt tussen de
geboorte van de kinderen. Hoewel de vruchtbaarheidscijfers van Turkse en
Marokkaanse vrouwen thans nog ruim boven het Nederlandse niveau liggen, laten
de cijfers van de afgelopen decennia wel een duidelijke daling zien. Het is dan ook
niet helemaal onverwacht dat allochtone jongeren minder kinderen denken te
krijgen dan hun moeders. Wel is het verrassend dat meisjes minder kinderen wensen
te krijgen dan autochtone (tabel 6.11). Hoewel aan deze uitspraken niet direct
voorspellende waarde kan worden toegekend, duidt dit wel op een convergentie van
toekomstverwachtingen tussen allochtone en autochtone groepen.

6.5.3 De gewenste verdeling van taken binnen het huishouden

Jongens koesteren traditionelere gedachten over de toekomst dan meisjes. Uit
verschillende recente jeugdonderzoeken onder autochtone jongeren komt een
discrepantie naar voren tussen de levensontwerpen van meisjes en jongens waar het
gaat om de taakverdeling in een toekomstig gezin. Meisjes voorzien vaker dan
jongens een gelijke taakverdeling. Jongens gaan er vaker dan meisjes van uit dat zij
als man kostwinner zullen zijn en hun vrouw in hoofdzaak het huishouden voor
haar rekening neemt (Niphuis-Nell 1992; Ter Bogt en Van Praag 1992). Ook in het
Scholierenonderzoek komt dit gegeven naar voren.

Figuur 6.4 zet naast elkaar de ideeën van meisjes zelf over hun toekomstige
arbeidsleven (links)  en de wensen van jongens over de omvang van de werkweek20

van hun toekomstige partner (rechts). De figuur geeft weer dat het aantal werkuren
van de vrouw in de toekomst een belangrijk punt van discussie tussen de partners
kan worden. Meisjes uit de verschillende etnische groepen zijn opvallend
eensgezind: dat ze gaan werken staat voor de meesten buiten kijf. Iets minder dan
de helft wil full-time gaan werken en iets meer dan de helft part-time. De
toekomstige partners van deze meisjes zien hun vrouw echter gemiddeld het liefst
minder werken dan de meisjes zelf voorzien. Ongeveer een kwart van de Turkse en
Marokkaanse jongens wenst in de toekomst het kostwinnerschap geheel zelf op zich
te nemen. Zij maken weinig kans een meisje binnen hun groepering tegen te komen
die van zins is om later haar werk op te geven. Overigens leert de praktijk dat een
groot deel van de vrouwen die van plan is te blijven werken, na de geboorte van een
kind toch haar baan opzegt (zie Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993). Het grootste
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struikelblok vormt het gebrek aan kwalitatief goede kinderopvang. Het is mogelijk
dat allochtone vrouwen zich minder door gebrekkige kinderopvang laten
weerhouden. Op dit moment maken werkende allochtone vrouwen tenminste in
mindere mate gebruik van kinderopvang dan werkende autochtone vrouwen (zie
ook hoofdstuk 5).

Figuur 6.4  Toekomstige werkambities van meisjes tegenover de wensen die jongensa

koesteren ten aanzien van de werkweek van hun toekomstige partner, naar etniciteit, 1992 (in
procenten)b

Gebaseerd op cijfers in tabel 6.4 in bijlage B.a

Inclusief degenen die niet willen gaan werken c.q. hun partner het liefst niet zien werken.b

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

In de toekomst valt er meer te verdelen dan alleen arbeid, vooral als er kinderen
komen. Zouden de jongeren nu samenwonen en kinderen hebben, dan zou de
verdeling van taken heel wat discussie opleveren. Daarbij hebben meisjes zoals
verwacht een duidelijk progressiever toekomstbeeld dan jongens. Meer meisjes dan
jongens, zoals figuur 6.5 laat zien, wensen zowel het werk, als het huishouden, en
de verzorging  van kinderen gezamenlijk ter hand te nemen. Samen voor de21

kinderen zorgen heeft over het algemeen prioriteit boven samen voor het
huishouden zorgen. Dit geldt zowel voor meisjes als voor jongens, zowel voor
allochtonen als voor autochtonen. Het huishouden blijkt door zowel jongens als
meisjes meer als een vrouwenaangelegenheid beschouwd te worden dan de
kinderen.
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Figuur 6.5  Toekomstige gewenste verdeling van taken tussen partners, naar geslacht ena

etniciteit, 1992. Scholieren die de genoemde taak gezamenlijk wensen uit te voeren (in
procenten van totaal)  b

Gebaseerd op cijfers in tabel 6.5 in bijlage B.a

Exclusief degenen die geen antwoord hebben gegeven.b

N.B.: de gedachtenstreepjes (---) geven de autochtone niveaus weer

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking

Er zijn verschillen tussen de etnische groepen. Binnen de toekomstige Turkse
huwelijken valt vooral onenigheid te verwachten op het punt van buitenshuis
werken van de vrouw. Verreweg de meeste Turkse meisjes willen namelijk een
baan als ze kinderen hebben (zie ook tabel 6.11). De kans dat zij een Turkse man
tegenkomen die het kostwinnerschap wil delen, is echter slechts ongeveer 50%. Wat
betreft de verdeling van huishoudelijk werk verschillen de toekomstbeelden van
meisjes en jongens het sterkst binnen de Turkse en autochtone groep jongeren. Als
de ideeën niet zijn bijgesteld tegen de tijd dat de jongeren daadwerkelijk
samenwonen, zal er nog het nodige te onderhandelen zijn. Opmerkelijk is dat bij
Marokkaanse jongeren deze discrepantie zeer gering is.

Surinaamse en Antilliaanse jongens en meisjes zijn het opvallend vaak met elkaar
eens als het gaat om de wens de kinderverzorgingstaken en huishoudelijke taken
gezamenlijk te verrichten. Ook bij hen doen de grootste verschillen tussen de seksen
zich voor op het gebied van kostwinnerschap.

6.6 Samenvatting
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De achtergronden en thuissituaties van allochtone jongeren verschillen in een aantal
opzichten sterk van die van autochtone jongeren (vraag a in inleiding). Ten eerste
dragen allochtone jongeren uiteraard, in tegenstelling tot autochtone jongeren, een
migratiegeschiedenis met zich mee. Van de jongeren van Surinaamse en
Antilliaanse herkomst in het Scholierenonderzoek, is de helft in Nederland geboren,
van de Turkse en Marokkaanse jongeren ongeveer een derde. Allochtone jongeren
hebben ten opzichte van autochtone jongeren een laag onderwijsniveau (zie ook
hoofdstuk 4). Vergeleken bij hun ouders, die voor een groot deel ongeschoold zijn,
hebben zij echter reeds grote vorderingen gemaakt. Binnen allochtone (m.n. Turkse
en Marokkaanse) gezinnen is als gevolg hiervan het verschil in opleidingsniveau
tussen ouders en kinderen relatief groot. De ouders van allochtone jongeren zijn niet
alleen relatief slecht opgeleid, maar zijn ook relatief vaak werkloos. Meer dan de
helft van de allochtone jongeren woont in een gezin waarin geen van de ouders een
baan heeft. Slechts een minderheid van de autochtone jongeren bevindt zich in die
situatie. Surinaamse en Antilliaanse jongeren wonen, net als de andere drie groepen,
meestal in een tweeoudergezin, maar de groep van wie de moeder alleenstaand is, is
vrij groot (ongeveer een derde). Ten slotte onderscheiden allochtone jongeren zich
van autochtone jongeren doordat zij relatief veel broertjes en/of zusjes hebben. Dit
betekent in de praktijk onder meer dat zij minder vaak dan autochtone jongeren een
eigen kamer hebben. Dit geldt in het bijzonder voor meisjes.

Vraag b:
De volgende te beantwoorden vragen gaan over vrije tijd. Over de definitie van
`vrije tijd' kan worden getwist. Hier worden alle activiteiten met een min of meer
dwingend karakter gerekend tot de `verplichte tijdsbesteding'. Het gaat om
schoolactiviteiten, werken en huishoudelijk werk thuis. Allochtone meisjes besteden
buiten school ruwweg net zoveel tijd aan activiteiten met een min of meer verplicht
karakter als autochtone meisjes. De verdeling over de diverse activiteiten verschilt
echter: allochtone meisjes (m.u.v. van Antilliaanse) zijn meer tijd kwijt aan
huishoudelijke werk en autochtone meisjes besteden meer tijd aan met school
verwante zaken en baantjes. Alles bij elkaar genomen beschikken allochtone
meisjes (m.u.v. Antilliaanse meisjes) over iets minder vrije tijd dan autochtone
meisjes, maar de verschillen zijn niet erg groot.

Wanneer gekeken wordt naar alle bezigheden die jongeren buiten school om
hebben, dan blijkt dat allochtone meisjes hun vrije tijd dichter bij huis invullen dan
autochtone meisjes. Met name Turkse en Marokkaanse meisjes nemen in geringere
mate dan autochtone meisjes deel aan die activiteiten die in de publieke sfeer
plaatsvinden (vraag c).

Vraag d:
De vrijetijdsbesteding van allochtone jongens heeft een duidelijk ander karakter dan
de vrijetijdsbesteding van allochtone meisjes. Hun werelden lijken elkaar
nauwelijks te kruisen buiten schooltijd om. Daarentegen vertoont de vrijetijds-
besteding van autochtone jongens en meisjes sterke gelijkenissen.



� �
��� ���

289

Vraag e:
Allochtone meisjes werken minder vaak na schooltijd dan autochtone meisjes. Dit
geldt ook voor allochtone jongens ten opzichte van autochtone jongens. Zodoende
kan de lage arbeidsparticipatie niet direct verklaard worden uit de beperkte
bewegingsvrijheid die allochtone meisjes is gegund. Wat het soort werk van
allochtone scholieren betreft: de verdeling over jongens- en meisjeswerk is minder
duidelijk dan bij autochtone scholieren. De oververtegenwoordiging van allochtone
meisjes in meisjesbaantjes is minder sterk.

Vraag f:
De baantjes van allochtone meisjes zijn over het algemeen dichter bij huis
gesitueerd dan de baantjes van allochtone jongens. Dit verschil in soort baantjes
tussen de seksen bestaat ook binnen de autochtone groep.

Vraag g:
Allochtone meisjes die werken verdienen gemiddels minder geld dan autochtone
meisjes en ook minder dan jongens van dezelfde herkomst. Allochtone meisjes
krijgen echter meer zakgeld dan autochtone meisjes, maar ook weer minder dan
jongens van dezelfde herkomst.

Ten slotte is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de toekomstbeelden van
jongeren. De allochtone meisjes zijn sterk op arbeid georiënteerd en zijn niet van
plan zich terug te trekken van de arbeidsmarkt als ze gaan trouwen of kinderen
krijgen. Ze nemen zich voor een of twee kinderen te krijgen en wel op relatief (t.o.v.
hun moeder) hoge leeftijd. Ze zijn bovendien van zins hun toekomstige partner aan
te zetten delen van de kinderverzorging op zich te nemen. De gewenste levenslopen
van allochtone meisjes bewegen zich in de richting van die van autochtone meisjes.
De verschillen in de toekomstpercepties concentreren zich op de tijdsplanning van
het huwelijk en de geboorte van het eerste kind. 

Allochtone meisjes hebben de behoefte om op jongere leeftijd een gezin te stichten
dan autochtone meisjes (vraag h). 

De toekomstbeelden van jongens en meisjes binnen één etnische groep komen
slecht overeen (vraag i). Meisjes willen vaker taken verdelen dan jongens. In het
toekomstbeeld van allochtone meisjes neemt het idee van gezamenlijkheid over het
algemeen een minder sterke plaats in dan in het toekomstbeeld van autochtone
meisjes, behalve dat Turkse en Surinaamse meisjes duidelijk vaker dan autochtone
meisjes het betaalde werk willen gaan verdelen. Allochtone jongens onderscheiden
zich daarentegen in veel opzichten positief van autochtone jongens als het gaat om
de toekomstige gezamenlijke verdeling van taken. Zowel Marokkaanse en
Surinaamse en Antilliaanse jongens zien voor zichzelf vaker dan autochtone
jongens een taak in het huishouden weggelegd. Surinaamse jongens willen
bovendien vaker dan autochtone jongens dat hun vrouw meeverdient en bijna alle
Antilliaanse jongens zien de verzorging van kinderen als een taak voor beide
ouders. Zo op het eerste gezicht lijkt dit tot de conclusie te leiden dat meisjes die
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hun principes ten aanzien van gezamenlijkheid overeind wensen te houden, minder
weerstand zullen ontmoeten in een relatie met een Surinamer of een Antilliaan dan
met een andere jongen. Echter, voor verdeling van taken is het minimaal
noodzakelijk dat er een partner aanwezig is. Relaties met Surinamers en Antillianen
kenmerken zich nu juist door een korte (samenwoon)duur en lage graad van
samenwoning, wat de kans op het realiseren van gezamenlijkheid aanmerkelijk doet
slinken.
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Van de Turken zit 47% op een lbo-opleiding, van de Marokkanen 43%, van de1

Surinamers 26%, van de Antillianen 22% en van de autochtonen 15%, zie verder
hoofdstuk 4.
Niettemin is de gemiddelde leeftijd van de allochtone scholieren ongeveer gelijk aan de2

gemiddelde leeftijd van de autochtone scholieren.
Gemiddeld aantal broers en zussen: Turken: 3,4, Marokkanen: 4,5, Surinamers: 2,8,3

Antillianen: 2,4 en autochtonen: 2,4.
Het gaat om de groep Surinaamse en Antilliaanse moeders te zamen, deze percentages4

zijn niet uit de tabel te reproduceren.
Niet alle alleenstaande ouders in de tabel zijn vrouwen, daarom zijn deze cijfers niet te5

reproduceren uit tabel 6.2.
Hoofdstuk 4 geeft wel enig zicht op het opleidingsniveau van de ouders van scholieren.6

De allochtone leeftijdsgroep 35-65-jarigen heeft een veel lager opleidingsniveau dan
dezelfde leeftijdsgroep autochtonen.
Overigens is dit verschil in de afgelopen tien jaar sterk verminderd; in 1980 bedroeg het7

nog 6,4 uur en in 1985 5,2 uur.
De tijdsbesteding per dag aan huishoudelijke klussen is geëxtrapoleerd naar één week.8

Het is te verwachten dat in de weekenden meer tijd aan het huishouden wordt besteed
dan op een doordeweekse dag. Het werkelijke aantal uren besteed aan het huishouden
ligt daarom vermoedelijk hoger dan de hier genoemde.
En bijna de helft heeft ook een niet-werkende vader. Echter, onderzoek toont aan dat9

vaders die werkloos raken niet hun bijdrage als gevolg hiervan aan het huishouden
vergroten (De Jong en De Olde 1994).
In een vergelijkend onderzoek tussen allochtone (Turkse, Marokkaanse en voornamelijk10

Hindostaans-Surinaamse) en autochtone paren is het verschil in totale huishoudelijke
uren nihil. De uren die de kinderen (dochters) besteden aan het huishouden zijn hierin
niet meegerekend (De Jong en De Olde 1994).
Volgens het Scholierenonderzoek brengen autochtone jongens wel meer tijd buitenshuis11

door dan meisjes (resp. 22 en 17 uur per week). Gevraagd is naar een schatting van de
hoeveelheid tijd die de scholieren gemiddeld per week niet thuis zijn. Vermoedelijk is
schoolgaan hierin niet gevat.
Turkse meisjes 4,8 uur, Marokkaanse 4,7 uur, Surinaamse 3,3 uur, Antilliaanse 5,7 uur12

en autochtone 2,9 uur per week.  
Deze vraag: Hoeveel uur werk je per week? Andere vraag: Heb je een baantje?13

Met uitzondering van het hebben van een bijbaantje, maar daarover in paragraaf 6.314

meer.
Uitzondering: meer Antilliaanse meisjes gaan regelmatig naar de bioscoop en meer15

Surinaamse en Antilliaanse meisjes dan jongens hebben een cultureel evenement
bezocht het laatste jaar.
Een artikel van Merens over sekseverschillen in de inkomens van scholieren geeft aan16

dat de uurlonen van meisjes in het algemeen significant lager zijn dan de uurlonen van
jongens. Deels kan dit worden toegeschreven aan seksesegregatie: meisjeswerk is lager
betaald. Deels is het vermoedelijk een gevolg van discriminatie, in de zin dat meisjes

Noten
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binnen dezelfde soorten baantjes minder verdienen dan jongens, ondanks gelijke leeftijd.
Wat niet wil zeggen dat iedere individuele scholiere zich deze volgorde voorstelt.17

Daarmee verhoogt zij naar alle waarschijnlijkheid haar arbeidskansen. In Nederland18

heeft de sterke stijging van arbeidsparticipatie van vrouwen die de laatste decennia
plaatsvond veel te maken gehad met de uitstel van de geboorte van het eerste kind.
Jonge, kinderloze vrouwen blijken het meest van alle vrouwen te participeren op de
arbeidsmarkt.
Voor Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone meisjes is dat respectievelijk19

3,7, 4,1, 4,5, 6,3 en 5,7 jaar.

De vragen luidden: "Hoeveel uur zou je per week het liefste willen werken?" en20

"Hoeveel uur zou je willen dat je eventuele partner werkt?". Bij de beantwoording
houden de scholieren vermoedelijk geen rekening met de eventuele aanwezigheid van
kinderen, omdat het percentage meisjes dat zou stoppen met werken na het krijgen van
kinderen veel hoger is dan het hier vermelde percentage meisjes dat 0 uur wil werken.
Overigens zou het antwoord van de meisjes ook betrekking kunnen hebben op de
periode voordat zij een relatie hebben.
Er is een aparte vraag opgenomen over de opvoeding van kinderen. Onder verzorging21

wordt dus niet opvoeding verstaan. De meeste jongens zien voor zichzelf wel een taak in
de opvoeding weggelegd.
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7  SLOTBESCHOUWING

7.1 Inleiding

Elk van de hoofdstukken 2 tot en met 6 bevat een samenvatting waarin een kort
antwoord wordt gegeven op de in de eerste paragraaf van het betreffende hoofdstuk
geformuleerde vragen. In het voorliggende hoofdstuk wordt een samenvatting
gegeven volgens een andere invalshoek (§ 7.2). Eerst wordt ingegaan op een aantal
positieve aspecten van of positieve ontwikkelingen in de positie van allochtone
vrouwen (§ 7.2.1). Daarna wordt hun positie belicht vanuit de achterstanden die er
niettemin nog bestaan (§ 7.2.2). Omdat voor allochtone vrouwen in een aantal
opzichten gesproken kan worden van een dubbele achterstand, wordt in paragraaf
7.2.3 ingegaan op de betekenis van de termen `integratie' en `emancipatie' voor deze
bevolkingscategorie. In de vooruitblik in de toekomst (§ 7.3) wordt
achtereenvolgens ingegaan op onderwijs (§ 7.3.1), arbeidsmarkt (§ 7.3.2) en
gezinsvorming (§ 7.3.3 en § 7.3.4). 
De slotbeschouwing wordt afgesloten met enige overwegingen ten behoeve van het
beleid (§ 7.4).

7.2 Integratie en emancipatie

Tegen de positie van allochtone vrouwen kan zowel optimistisch of positief worden
aangekeken als zorgelijk. De optimistische zienswijze bestaat uit het benadrukken
van een aantal positieve ontwikkelingen, die geïnterpreteerd kunnen worden als een
proces van integratie, en van aspecten waarop meisjes of vrouwen niet onderdoen
voor hun mannelijke herkomstgenoten en waaruit een emancipatorische tendens kan
worden afgeleid. 
De zorgelijke zienswijze gaat niet terug op negatieve ontwikkelingen: dergelijke
ontwikkelingen konden in de beschikbare gegevens niet worden ontdekt. Deze
zienswijze is daarom uitsluitend gebaseerd op de omvang van verschillen die zich
voordoen tussen of binnen bevolkingsgroepen. Enerzijds is deze visie gebaseerd op
grote verschillen met de autochtone bevolking, die als achterstanden kunnen worden
gekenschetst. Hieruit komt immers naar voren dat een eventuele voltooiing van het
proces van integratie niet op zeer korte termijn zal plaatshebben. Anderzijds steunt
deze visie op verschillen tussen vrouwen en mannen of tussen meisjes en jongens,
die aangeven dat binnen de bevolkingsgroepen de emancipatie der seksen nog niet
het eindstadium heeft bereikt. Dit laatste doet zich uiteraard ook voor in de
autochtone bevolking, maar daar waar achterstanden van de gehele allochtone
bevolkingsgroep toch al groot zijn, is de extra achterstand van meisjes of vrouwen
des te nijpender.
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7.2.1 Positieve aspecten

Tot de positieve zienswijze kan in de eerste plaats gerekend worden het feit dat het
uiteindelijke onderwijsniveau van de generaties Turken en Marokkanen die thans
deelnemen aan het Nederlandse onderwijs, aanzienlijk hoger zal zijn dan dat van
hun ouders. Een groot deel van hun ouders heeft immers nooit een basisschool
bezocht en is analfabeet. De huidige schoolgaande Turkse en Marokkaanse jeugd in
Nederland doorloopt in ieder geval het basisonderwijs en een toenemend aandeel
haalt een diploma in het voortgezet onderwijs. De grootste sprong ten opzichte van
de oudergeneratie wordt gemaakt door de Marokkaanse meisjes ten opzichte van
hun moeders, daar het analfabetisme verreweg het hoogst is onder de Marokkaanse
volwassen vrouwen. 

Ook voor de jonge generaties Surinamers en Antillianen geldt dat zij een hoger
onderwijsniveau bereiken dan de generaties van hun ouders. Het onderwijsniveau
van zowel de oudergeneratie als de jonge generaties Surinamers en Antillianen ligt
duidelijk hoger dan bij de Turken en Marokkanen het geval is, maar iets lager dan
bij de autochtonen. 

In de onderwijsdeelname van Turkse en Marokkaanse meisjes (en jongens) in het
voorgezet onderwijs vindt sinds het midden van de jaren tachtig een verschuiving
plaats van het lager beroepsonderwijs naar het algemeen voortgezet onderwijs. Een
dergelijke ontwikkeling doet zich ook voor bij de autochtone schoolbevolking. Ze
kan worden beschouwd als een indicatie voor een voortgaande stijging van het
onderwijsniveau bij de jongste generaties Turkse en Marokkaanse schoolverlaters. 

De vertraging die Turkse en Marokkaanse leerlingen bij de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs blijken te hebben opgelopen (ze zijn
dan ouder) in vergelijking met autochtone leerlingen, is sinds het midden van de
jaren tachtig kleiner geworden. In de jaren negentig is in beide allochtone groepen
deze vertraging bij de meisjes kleiner dan bij de jongens; bij de Surinamers en
Antillianen is dit eveneens het geval. Dit komt overeen met de gebruikelijke
verhouding bij autochtone meisjes en jongens.

In het voortgezet onderwijs is het aandeel meisjes onder de Turkse en Marokkaanse
leerlingen sinds het midden van de jaren tachtig licht toegenomen. Dit kan wijzen
op een vermindering van het sekseverschil in het uiteindelijk behaalde
onderwijsniveau van de jonge generaties Turken en Marokkanen. Ook in de deel-
name aan het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs van deze
twee groepen doet zich een dergelijke ontwikkeling voor. In de eerste drie à vier
leerjaren in het voortgezet onderwijs scoren Turkse en Marokkaanse meisjes gelijk
aan of gunstiger dan hun mannelijke herkomstgenoten op een aantal schoolloop-
baanfactoren, te weten taaltoetsen, doubleren, verzuim, drop-out, en positie op de
leerjarenladder. Voor de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen is dit beeld minder
eenduidig: op sommige factoren scoren de jongens beter, op andere de meisjes.
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De arbeidsparticipatie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is in de afgelopen
periode gestegen en ligt op hetzelfde niveau als dat van autochtone vrouwen. De
participatiegraad van Turkse en Marokkaanse vrouwen ligt aanzienlijk lager. Voor
alle vier de groepen allochtone vrouwen geldt dat zij vaker participeren op de
arbeidsmarkt bij een langere verblijfsduur, wanneer zij onderwijs hebben gevolgd in
Nederland, en wanneer zij behoren tot de tweede generatie. Voor zover
arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen afhankelijk is van deze factoren, zal ze
dus positief worden beïnvloed in de komende tijd.
Evenals voor autochtone vrouwen het geval is, geldt ook voor de vier groepen
allochtone vrouwen dat hun arbeidsparticipatie wordt beïnvloed door hun
opleidingsniveau en door de aanwezigheid van (jonge) kinderen. Niettemin is het
verschil in participatiegraad tussen vrouwen met en zonder kinderen bij allochtone
vrouwen kleiner dan bij autochtone vrouwen. Bovendien hebben allochtone
werkende vrouwen met kinderen vaker een voltijdbaan dan autochtone werkende
vrouwen met kinderen. Dit suggereert dat allochtone vrouwen zich in mindere mate
dan autochtone vrouwen door de aanwezigheid van (jonge) kinderen laten beperken
in hun arbeidsmarktdeelname. 

Er zijn aanwijzingen dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen onafhankelijker van
een partner leven dan autochtone vrouwen. De meerderheid van de Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen is bijvoorbeeld financieel zelfstandig, terwijl dit maar voor
een minderheid van de autochtone vrouwen geldt. Toch kan dit niet als uitsluitend
positief beschouwd worden. Het verschil hangt namelijk samen met het gegeven dat
Surinaamse en Antilliaanse moeders aanzienlijk vaker in een eenoudergezin leven
dan autochtone moeders en dat van deze alleenstaande moeders een groot deel leeft
van een bijstandsuitkering. 
Van de Surinaams-Creoolse en Antilliaanse moeders in tweeoudergezinnen valt op
dat hun arbeidsparticipatie hoger is dan die van autochtone moeders in tweeouder-
gezinnen; ook brengen zij vaker dan autochtone moeders meer dan de helft van het
huishoudensinkomen in. In Surinaams-Creoolse en Antilliaanse huishoudens komt
de gezinsvorm waarbij de man kostwinner is en de vrouw geen werk heeft, weinig
voor. 

De verschillen tussen vrouwen en mannen binnen de Surinaamse en Antilliaanse
gemeenschap zijn in een aantal opzichten minder groot dan binnen de autochtone
bevolking. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen vrouwen en mannen wat betreft
hun financiële zelfstandigheid minder groot. Ook behoren er ongeveer net zoveel
vrouwen als mannen tot de laagste inkomensklassen, terwijl autochtone mannen
duidelijk minder vaak een zeer laag inkomen hebben dan autochtone vrouwen. In
één opzicht nemen Surinaamse, Antilliaanse en ook Marokkaanse vrouwen zelfs
een gunstiger positie in: ongeschoolde en laag geschoolde vrouwen uit deze groepen
werken op gemiddeld hoger functieniveau dan hun mannelijke herkomstgenoten
met eenzelfde opleidingsniveau. Binnen de autochtone groepen die ongeschoold en
laag geschoold zijn, is het functieniveau van mannen duidelijk gunstiger.



� �
��� ���

297

Patronen van gezinsvorming kunnen meer of minder belemmerend werken op de
deelname van meisjes en vrouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt. Alle in
deze studie getraceerde ontwikkelingen op het terrein van gezinsvorming
verminderen in principe de belemmerende werking van huwelijk en kinderen
krijgen. 
Zo geldt voor de Turkse en Marokkaanse vrouwen dat hun huwelijksleeftijd stijgt,
hun gebruik van anticonceptie toeneemt, en het gemiddelde aantal geboorten per
vrouw sinds het midden van de jaren zeventig snel daalt. Het gemiddelde aantal
geboorten bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen bevindt (en bevond) zich op een
Nederlands of Europees niveau. 
Een teken van integratie kan ook gezien worden in etnisch-gemengd huwen. Van de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen huwt een groot deel met een autochtone man,
en omgekeerd huwt van de Surinaamse en Antilliaanse mannen een groot deel met
een autochtone vrouw. Onder Turken en Marokkanen komen huwelijken met een
autochtoon (nog) weinig voor. 

Een tendens tot integratie kan ook afgelezen worden uit de toekomstbeelden van
meisjes. Het merendeel van elk van de vier groepen allochtone meisjes wil na de
opleiding die ze thans volgen, doorleren, gaan werken, of beide naast elkaar doen.
Het kindertal dat Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse meisjes zich in
hun toekomstig gezin wensen ligt op het huidige Nederlandse niveau. Een even
grote en tevens zeer ruime meerderheid onder de Turkse, Marokkaanse en
autochtone meisjes wil blijven werken na het krijgen van kinderen, terwijl onder de
Surinaamse en Antilliaanse meisjes dit aandeel zelfs nog iets hoger is. Een ruime tot
zeer ruime meerderheid van zowel elk van de vier groepen allochtone meisjes als
van de autochtone meisjes denkt in haar toekomstige gezin de betaalde arbeid en de
huishoudelijke en verzorgingstaken gelijk te verdelen met de partner. Een probleem
kan wel worden dat hun mannelijke tegenhangers daarvoor in mindere tot
aanzienlijk mindere mate geporteerd zijn. 

7.2.2 Achterstanden

Onderwijs
Onder de Turken en Marokkanen is het analfabetisme hoog. Een ruime meerderheid
van de volwassen Marokkaanse vrouwen (twee derde) en een ruime minderheid van
de volwassen Turkse vrouwen (een kwart) hebben nooit een school bezocht, ook
geen basisschool. Daarmee is hun scholingsgraad niet alleen fors lager dan dat van
de autochtone vrouwen, het is ook duidelijk lager dan dat van hun mannelijke
herkomstgenoten. Van de volwassen Marokkaanse mannen is iets minder dan de
helft nooit naar school geweest en van de Turkse mannen een kleine minderheid
(een tiende).
Analfabetisme komt bij de volwassen Surinamers, Antillianen en autochtonen niet
of nauwelijks voor, maar is nog het hoogst bij Surinaamse vrouwen (6%).
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De hiervoor genoemde verhoudingen gelden voor de gehele bevolking ouder dan
15 jaar. Maar ook onder de jongste generaties die de schoolloopbaan hebben
afgesloten, zijn de verschillen groot. Van de huidige 20-jarige autochtonen heeft de
overgrote meerderheid (9 van de 10) ten minste een diploma in het voortgezet
onderwijs behaald. Onder de Marokkaanse en Turkse vrouwen van deze leeftijd is
dat veel minder, namelijk 2 à 3 van de 10, respectievelijk 4 van de 10. Daarmee
blijven ook deze jonge vrouwen achter bij hun mannelijke herkomstgenoten, van
wie onder de Marokkanen ruim 4 van de 10 tenminste een diploma in het voortgezet
onderwijs heeft behaald en onder de Turken ruim 5 van de 10.
Het aandeel met tenminste een diploma in het voortgezet onderwijs onder de
20-jarige Surinamers en Antillianen benadert het niveau van de autochtonen dichter,
maar is nog wel lager: 7 à 8 van de 10 heeft tenminste dit niveau gehaald. Tussen
vrouwen en mannen is er geen verschil.

De volwassen bevolking die geen dagonderwijs meer volgt, houdt uiteraard
mogelijkheden om haar of zijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen door
bijvoorbeeld het volgen van deeltijdopleidingen, bedrijfsopleidingen of cursussen.
De deelname hieraan blijft echter achter bij juist die allochtone groepen die toch al
het laagste opleidingsniveau hebben, te weten de Marokkanen en Turken.
Verschillen tussen de seksen zijn afwezig (Turken) of niet erg groot, maar vallen
wel ten nadele van vrouwen uit (Marokkanen).

De jongste generaties beginnen hun scholing in het basisonderwijs. Toetsprestaties
van basisschoolleerlingen laten zien dat zowel onder de meisjes als onder de
jongens de Nederlandse leerlingen de beste taal- en rekenprestaties leveren, de
Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens de slechtste en dat de Surinaamse en
Antilliaanse meisjes en jongens een middenpositie innemen. Bij de vier allochtone
groepen scoren de meisjes niet systematisch beter op de taaltoets dan de jongens,
noch is overigens het omgekeerde het geval. Voor de rekentoets ligt dit anders.
Allochtone meisjes leveren in de regel slechtere rekenprestaties dan de
overeenkomstige categorie allochtone jongens. Vooral bij de Turkse en Marokkaan-
se leerlingen presteren de meisjes systematisch slechter in rekenen dan hun
mannelijke herkomstgenoten en hun achterstand op de Nederlandse meisjes is
groter dan de achterstand van de Turkse en Marokkaanse jongens op de
Nederlandse jongens.

Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens stromen vanuit het basisonderwijs in
veel grotere getale dan autochtone meisjes en jongens door naar het
beroepsonderwijs. Daar de meisjes daarbij vooral doorstromen naar het huishoud-
en nijverheidsonderwijs, in tegenstelling tot de jongens die vooral het technisch
onderwijs gaan volgen, leidt dit voor hen mogelijk tot een (nog) slechtere
arbeidsmarktpositie dan die van de Turkse en Marokkaanse jongens.

Hoewel Turkse en Marokkaanse meisjes het in de eerste drie à vier leerjaren in het
voortgezet onderwijs beter doen dan de Turkse en Marokkaanse jongens op de
punten doubleren, verzuim en uitval, doen beide seksen het slechter tot veel slechter
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op deze punten dan de autochtone meisjes en jongens. Ook de Suri-
naamse/Antilliaanse meisjes en jongens doen het op deze punten slechter dan de
autochtone leerlingen.

De vakkenkeuze in de tweede fase van het voortgezet onderwijs beperkt de
doorstroommogelijkheden naar vervolgstudies voor meisjes sterker dan voor
jongens en voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen sterker
dan voor autochtone leerlingen. Dat impliceert tevens dat van deze acht
sekse-herkomstcategorieën de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse
meisjes hun doorstroommogelijkheden het sterkst beperken. Gezien de slechte
rekenprestaties van Turkse en Marokkaanse meisjes in het basisonderwijs, kan
verwacht worden dat deze sterke beperking in doorstroommogelijkheden zich voor
hen ook in de nabije toekomst nog zal voordoen.

In het begin van het vijfde leerjaar in het voortgezet onderwijs is een kwart tot een
derde van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen al uit het
onderwijs vertrokken (met en zonder diploma). Van de Nederlandse leerlingen zijn
dit er hoogstens een op de vijf (jongens). Verreweg het hoogst is dit aandeel onder
de Turkse meisjes, gevolgd door de Marokkaanse jongens en de Surinaamse meisjes
en jongens (varieert van ruim een derde tot krap een derde). Van de Marokkaanse
meisjes en de Turkse jongens is dan een kwart vertrokken. Het hoge aandeel onder
de Turkse meisjes houdt mogelijk verband met de zeer lage huwelijksleeftijd onder
deze categorie. Van de 15-19-jarige Turkse vrouwen is al bijna een op de drie
gehuwd (bij de Marokkaansen is dit de helft lager). Wel heeft van deze
schoolverlatende Turkse meisjes een betrekkelijk hoog aandeel een diploma op zak,
iets hoger dan van de overeenkomstige schoolverlatende Marokkaanse meisjes,
maar vooral duidelijk hoger dan van de school verlatende Turkse en Marokkaanse
jongens. Niettemin doen deze schoolverlatende Turkse meisjes toch onder voor de
op hetzelfde moment de schoolverlatende autochtone meisjes. Deze laatsten
verlaten het onderwijs anderhalf maal zo vaak met een diploma als de Turkse
meisjes.

Enerzijds verlaten Turkse meisjes sneller het onderwijs en hebben zij een lagere
huwelijksleeftijd dan Marokkaanse meisjes; anderzijds hebben in de hogere vormen
van onderwijs, te weten in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het
wetenschappelijk onderwijs, Turkse meisjes thans een hoger aandeel onder alle
Turkse leerlingen dan Marokkaanse meisjes hebben onder alle Marokkaanse
leerlingen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er zich onder de Turken een
kleine elite van goed opgeleide ouders bevindt, die de dochters in toenemende mate
gelijke kansen geeft aan die van de zonen. Het hogere aandeel volwassen Turken
met een diploma in het voortgezet onderwijs spreekt deze veronderstelling in ieder
geval niet tegen. 

Behalve een lage huwelijksleeftijd, kunnen ook huiselijke omstandigheden een rol
spelen bij het succes in de schoolloopbaan. Vooral Turkse en Marokkaanse
gezinnen hebben minder woonruimte per persoon beschikbaar dan autochtone
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gezinnen. Uit onderzoek onder middelbare scholieren blijkt dan ook dat Turkse en
Marokkaanse jongeren minder vaak over een eigen kamer beschikken dan
autochtone jongeren. En terwijl zich onder de autochtonen geen verschil voordoet
tussen de seksen, doet zich bij de Turkse en Marokkaanse scholieren het
verschijnsel voor dat meisjes nog minder vaak dan jongens over een eigen kamer
kunnen beschikken. Ongestoord huiswerk maken valt daarmee deze meisjes nog
minder vaak ten deel dan de jongens en bovendien zijn de meisjes meer tijd kwijt
aan hulp in de huishouding dan jongens. Bij de Surinaamse en Antilliaanse
middelbare scholieren doet zich een vergelijkbaar patroon voor, zij het dat dit er
voor deze meisjes toch minder ongunstig uitziet dan voor de Turkse en
Marokkaanse meisjes. Onder de autochtone scholieren doet een dergelijk ongunstig
patroon voor meisjes zich alleen nog enigszins voor ten aanzien van de tijd besteed
aan huishoudelijk werk.

Andere minder gunstige aspecten van de gezinsomstandigheden van de
schoolgaande allochtone jeugd betreffen het lage opleidingsniveau van de ouders,
het grote aantal ouders dat werkloos is, en het slecht aansluiten van de
opvoedingsdoelen in deze gezinnen bij het Nederlandse onderwijssysteem. Alle drie
deze gezinsaspecten doen zich in de Turkse en Marokkaanse gezinnen in sterkere
mate voor dan in de Surinaamse en Antilliaanse gezinnen. De slechtere
schoolprestaties van de allochtone jeugd worden voor ten minste een deel verklaard
door deze sociale en economische kenmerken. Over een eventuele invloed van
wisselend partnerschap en alleenstaand ouderschap op de schoolprestaties van
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is niets bekend. 

In het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn de aantallen
Turkse en Marokkaanse studenten nog zeer gering. In de eerste helft van de jaren
negentig ligt hun gezamenlijke aantal rond de tweeduizend, van wie een derde
vrouw is. Onder de studenten in het hoger onderwijs van autochtone oorsprong
beloopt dit aandeel bijna de helft.

Arbeidsmarkt
De bruto-arbeidsparticipatie van Turkse vrouwen ligt de helft lager dan die van
autochtone, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen (alle ca. 50%), terwijl de
bruto-arbeidsparticipatie van de Marokkaanse vrouwen weer de helft lager ligt dan
die van de Turkse vrouwen. Omdat echter de werkloosheid onder de allochtone
vrouwelijke beroepsbevolking hoog is - en hoger dan onder de autochtone
vrouwelijke beroepsbevolking - is hun netto-participatiegraad nog lager.
Daadwerkelijk een baan heeft 43% van de autochtone vrouwen, 38% en 36% van
respectievelijk de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, 18% van de Turkse
vrouwen en 9% van de Marokkaanse vrouwen.

De lage netto-arbeidsparticipatiegraad is deels een gevolg van de bijzondere
bevolkingsopbouw van de allochtone groepen vrouwen. Een groot deel van vooral
de Marokkaansen en Turksen heeft kleine kinderen, de meeste allochtone vrouwen
zijn niet in Nederland geboren, laat staan opgeleid en het opleidingsniveau van
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vooral weer de Marokkaansen en Turksen is laag. De jongeren zijn weliswaar beter
opgeleid dan de ouderen, maar volgen nog vrij sterk het patroon van gezinsvorming
dat in de landen van herkomst gebruikelijk is. Dit betekent dat zij gemiddeld op
jonge leeftijd hun eerste kind krijgen; dat geldt voor de Surinaamsen en
Antilliaansen, maar vooral voor de Turksen en Marokkaansen. De groep jonge
vrouwen zonder kinderen is daarom, in vergelijking met deze categorie bij de
autochtonen, klein. Juist deze vrouwen hebben de beste uitgangspositie voor het
vinden van werk. Daarnaast zijn de kansen op een baan voor allochtonen minder
groot als gevolg van discriminerende praktijken op de arbeidsmarkt.

Turkse en Marokkaanse vrouwen die werken, hebben in een aantal opzichten
kwalitatief laagwaardiger banen dan werkende autochtone vrouwen met ongeveer
dezelfde opleidingsachtergrond. Ten eerste werken Turkse en Marokkaanse
vrouwen op gemiddeld lager functieniveau. Bovendien hebben ongeschoolde en
laag geschoolde Turkse en Marokkaanse vrouwen vaker een tijdelijk contract dan
autochtone vrouwen van dit scholingsniveau. Ook vermeldenswaardig is dat
allochtone vrouwen die middelbaar of hoger geschoold zijn vaak terechtkomen in
functies in het minderhedencircuit (welzijnswerk ten behoeve van de eigen groep).
Deze banen bieden over het algemeen minder loopbaanmogelijkheden dan andere
middelbare en hogere functies.

Veel werkloze allochtone vrouwen zijn net als veel werkloze autochtone vrouwen
jong en onervaren. Werkloze allochtone vrouwen hebben daarbij echter nog een
aantal kenmerken die de kans op het verkrijgen van een baan negatief beïnvloeden.
Ze zijn in tegenstelling tot veel autochtone werkloze vrouwen heel laag opgeleid en
dragen meestal de verantwoordelijkheid over een of meer kinderen. Surinaams-
Creoolse en Antilliaanse werkloze vrouwen zijn weliswaar hoger opgeleid dan
Turkse en Marokkaanse, maar hun kansen op het vinden van een passende baan
worden mogelijk verminderd doordat een groot deel van hen alleenstaand moeder
is. Gezien de jonge leeftijd waarop veel allochtone vrouwen kinderen krijgen, is het
te verwachten dat zij op gemiddeld jonge leeftijd herintreedster (zouden willen)
worden. In tegenstelling tot veel autochtone herintreedsters, gaat het dan om een
groep werkloze vrouwen zonder noemenswaardige werkervaring.

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillen tussen de
seksen, in de regel ten gunste van mannen. Binnen elke etnische groep zijn de
volgende verschillen zichtbaar: allereerst werken mannen vaker dan vrouwen. Als
mannen werken, dan werken ze gemiddeld meer uur per week dan vrouwen. Binnen
het middelbaar en hoger geschoolde deel van de werkenden zijn bovendien de
banen van mannen gemiddeld van hoger niveau dan de banen van vrouwen. De
inkomens van mannen liggen over het algemeen dan ook op een hoger peil dan die
van vrouwen. De meeste van de genoemde sekseverschillen zijn vergelijkbaar groot
binnen de vijf etnische groepen (hetgeen betekent dat zowel allochtone vrouwen als
allochtone mannen zich in een ongunstiger positie ten opzichte van autochtonen
bevinden). Hierop zijn twee uitzonderingen. Ten eerste is het verschil in de omvang
van de banen tussen de seksen binnen de allochtone groepen kleiner dan in de
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autochtone groepen. Ten tweede is het sekseverschil in werkloosheid binnen de
Surinaamse en Antilliaanse groep geringer dan binnen de autochtone groep.

Gezinsvorming
De fase van trouwen en kinderen krijgen begint bij Marokkaanse en Turkse
vrouwen op zeer jonge leeftijd. Een aanzienlijke minderheid krijgt haar eerste kind
voor haar twintigste jaar. Ook nog een flink deel van de Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen begint vroeg met een gezin, terwijl een dergelijke vroege start bij
autochtone vrouwen weinig voorkomt. Een nadeel van een vroege start in de
gezinsvorming is de interferentie die dit oplevert met het verkrijgen van een goede
opleiding, en het aansluitend opdoen van arbeidsmarktervaring. Wanneer deze
vrouwen later als (her)intreedsters een plaats op de arbeidsmarkt willen verwerven,
hebben zij weinig te bieden aan diploma's en aan eerder opgedane werkervaring.

In de sfeer van seksualiteit valt op dat er onder Turken, Marokkanen en
Hindostaanse Surinamers in de regel een sterke dubbele moraal heerst, die onder
meer tot gevolg heeft dat de bewegingsvrijheid van meisjes sterker wordt beperkt
dan die van de jongens of dan die van autochtone meisjes. Een ander gevolg van
deze moraal kan zijn dat het stimuleert tot een vroeg huwelijk. Bij de
Creools-Surinamers en Antillianen is er in aanzienlijk mindere mate sprake van een
dubbele moraal, evenals bij de autochtonen. 
Ten slotte valt het op dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in vergelijking met
autochtone vrouwen hoge abortuscijfers hebben. (On)bespreekbaarheid van
seksualiteit in combinatie met een snelle opeenvolging van partners draagt
waarschijnlijk bij aan het hoge abortusrisico.

7.2.3 Emancipatie van allochtone vrouwen

In paragraaf 7.2.2 bleek dat de allochtone bevolkingsgroepen in een aantal
opzichten achterstanden hebben ten opzichte van de autochtone bevolking, zij het
dat dit voor Surinamers en Antillianen minder geldt dan voor Turken en
Marokkanen. Daarbij hebben, vooral onder de laatste twee groepen, meisjes en
vrouwen soms ook een achterstand op hun mannelijke herkomstgenoten. Deze
situatie van vrouwen wordt wel aangeduid met de term `dubbele achterstand'. 

Deze dubbele achterstand leidt ertoe dat de emancipatie van allochtone vrouwen een
gecompliceerder proces is dan die van autochtone vrouwen of van allochtone
mannen. Allochtone vrouwen zien zich gesteld voor een meervoudige emancipatie:
als lid van een minderheidsgroep èn als lid van hun sekse. Ook in de
Minderhedennota 1983 werd dit reeds onderkend. Het emancipatieproces van
minderheden werd daarin omschreven als "het proces van versterking van de
eigenwaarde en het zelfbewustzijn van de minderheidsgroepen en de afzonderlijke
leden daarvan, alsook het zodanig beïnvloeden van de omringende samenleving dat
deze blijvend ruimte voor ontplooiing van de minderheden biedt". Daarnaast werd
in de nota het vrouwenemancipatiebeleid omschreven; dit beleid "moet gericht zijn
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op verbetering van de positie van vrouwen en streeft met name naar
maatschappelijk gelijke posities voor vrouwen en mannen" (TK 1982/1983).

Maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid ten aanzien van de
kernsectoren onderwijs en arbeidsmarkt zijn uiteraard van groot belang voor de
emancipatie van allochtone vrouwen, maar daarnaast vervullen de eigen, allochtone
organisaties en vrouwenverenigingen een belangrijke rol. Vanaf het einde van de
jaren zeventig en vooral het begin van de jaren tachtig kwam er een groot aantal
allochtone vrouwenorganisaties van de grond. Waar autochtonen in die jaren
geneigd waren om alleen activiteiten die educatief en vormend van aard zijn, als
emancipatorisch te beschouwen, lag dit voor Turkse en Marokkaanse vrouwen
anders. Voor hen bleken, naast alfabetisatie en taallessen, ook activiteiten met
ontmoeting en ontspanning als doel een emancipatorische waarde te hebben. Het
ging er toen in eerste instantie om dat deze vrouwen uit hun isolement werden
gehaald. Door de ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten konden zij immers even
ontsnappen aan de beperkende wereld van het huishouden en tegelijkertijd andere
vrouwen ontmoeten die met vergelijkbare problemen en wensen zaten. Zolang
sommige Turkse en Marokkaanse mannen nog bezwaar maakten tegen het feit dat
hun vrouwen aparte activiteiten ondernamen, kon iedere activiteit die hun vrouwen
met andere vrouwen ontplooiden als een emancipatorische activiteit worden gezien.
In de jaren tachtig is deze emancipatiefase kenmerkend geweest voor een groot deel
van de Turksen en Marokkaansen. Het is daarmee ook een typerende fase (geweest)
voor de eerste generatie van deze vrouwen.

De start van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwenorganisaties was anders van
karakter. Deze vrouwen startten hun activiteiten veelal op sociaal-cultureel gebied
en niet zelden in samenwerking met hun mannen. Al snel kwam bij hen de nadruk
te liggen op persoonlijke ontplooiing en bewustwording: zo behoorden
VOS-cursussen, themabijeenkomsten, assertiviteits- en zwartbewustzijnstrainingen
tot de activiteiten. Dit gaf duidelijk een ander beeld dan de activiteiten bij de Turkse
en Marokkaanse vrouwengroepen.

De ontwikkeling van de allochtone vrouwenorganisaties in de jaren tachtig, door
sommigen ook toen al de zwarte en migrantenvrouwenbeweging genoemd, verliep
anders dan bij de Nederlandse vrouwenbeweging. Voor de allochtone groepen gold
dat zij zich in deze periode nog in een beginfase van organisatie bevonden, terwijl
de Nederlandse vrouwenorganisaties al (veel) langer bestonden. Dit betekent
overigens niet dat allochtone vrouwen pas in Nederland voor het eerst met een
vrouwenbeweging te maken kregen; Turkije en Marokko bijvoorbeeld kenden al
veel langer al dan niet feministisch georiënteerde vrouwengroepen. Kenmerkend
was dat de allochtone vrouwenorganisaties in Nederland niet op thema of langs
religieus-levensbeschouwelijke lijnen werden georganiseerd, zoals bij de
Nederlandse vrouwenbeweging het geval was, maar algemeen en op basis van
herkomst. Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
organiseerden zich in de regel afzonderlijk. Daarnaast deden zich verschillen per
groep voor, die soms te herleiden waren tot politieke bewegingen of tot de
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vrouwenbeweging in de landen van herkomst (zie: Bilgin et al. 1988; Emancipatie-
werk 1990).

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig deed zich een snelle ontwikkeling voor in
het aantal eigen ontmoetingscentra voor allochtone vrouwen. In het midden van de
jaren negentig kent Nederland inmiddels rond de vijftig buitenlandse
vrouwencentra. In de ontwikkeling van eigen organisaties en centra heeft
subsidiëring door de landelijke en lagere overheden een belangrijke rol gespeeld.

In het begin van de jaren negentig lijkt een volgende fase te ontstaan in de
ontwikkeling van de allochtone vrouwenorganisaties. Dit wordt gemarkeerd door de
instelling van het project Aisa.  Dit project is voortgekomen uit de behoefte van het1

kader van de zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (zmv-vrouwen) aan een
emancipatie- en minderhedenbeleid dat meer dan tot nu toe het geval was, rekening
houdt met de specifieke positie van zmv-vrouwen. Het project wordt gedragen door
dertien verschillende landelijke minderhedenorganisaties. Het doel is een
gezamenlijke visie te ontwikkelen op de emancipatie van vrouwen uit
minderheidsgroepen en om deze uit te dragen naar de eigen achterban en naar de
overheid. Aisa wordt voor de duur van drie jaar (1994-1997) gesubsidieerd door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (TK 1994/1995).

Bovengeschetste ontwikkeling van organisaties en bewegingen van allochtone
vrouwen laat zien dat de emancipatie van allochtone vrouwen zich inmiddels over
een breed terrein uitstrekt. Enerzijds zijn de als emancipatorisch te kenschetsen
activiteiten met ontmoeting en ontspanning als doel nog niet verdwenen of
overbodig geworden. Anderzijds is er inmiddels een landelijk zmv-vrouwenkader
beschikbaar, dat de verdere ontwikkeling van een eigen visie op de emancipatie van
allochtone vrouwen kan stimuleren. Een dergelijke visie is van belang door de eigen
aard van het emancipatieproces van allochtone vrouwen. Het hiervoor reeds
vermelde meervoudige emancipatieproces impliceert immers zowel een intern als
een extern emancipatieproces (zie Aisa 1995). Het interne emancipatieproces speelt
zich af binnen de eigen groep, als lid van de vrouwelijke sekse. Het externe
emancipatieproces speelt zich af ten opzichte van de Nederlandse samenleving en
betreft een gecombineerd proces van integratie als lid van een minderheidsgroep en
van emancipatie als lid van de vrouwelijke sekse. 
Niet voor elke allochtone vrouw of voor elke categorie allochtone vrouwen doet
zich dezelfde noodzaak van zowel interne als externe emancipatie voor. Het lijkt
aannemelijk dat voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen een intern
emancipatieproces veel minder een rol speelt en/of een geheel ander karakter draagt
dan voor Turkse, Marokkaanse of autochtone vrouwen. Het is duidelijk dat hierbij
ook (verschillen in) houding en gedrag van mannelijke herkomstgenoten in het
geding zijn. Hoewel vragen over de emancipatie van de laatsten zich opdringen,
blijft die in deze studie verder buiten beschouwing. 

De term `integratie' duidt doorgaans op een ontwikkeling naar (evenredige)
maatschappelijke participatie van een minderheidsgroep. Integratie van
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minderheden houdt dientengevolge niet automatisch ook emancipatie van vrouwen
uit minderheden in (intern èn extern). Daarom is een verdere ontwikkeling van een
eigen visie door allochtone vrouwen op hun emancipatie van belang. Een dergelijke
bijdrage kan helpen te voorkomen dat bij het streven naar integratie, de
meervoudige emancipatie van vrouwen te weinig dan wel op weinig doelmatige
wijze aandacht krijgt.

7.3 Vooruitblik: de komende generaties

7.3.1 Onderwijs

Voor de Turken en Marokkanen kan verwacht worden dat het onderwijsniveau van
de schoolverlaters geleidelijk zal stijgen. Een reden daarvoor is de afname van het
aantal zij-instromers in het onderwijs. Andere redenen om een stijging te ver-
wachten, zijn de vermindering van de leeftijdsachterstand bij de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en de verschuiving van deelname aan
het lager beroepsonderwijs naar het algemeen voortgezet onderwijs. Daarnaast kun-
nen de Turkse en Marokkaanse leerlingen in de tweede fase van het voortgezet
onderwijs en in het hoger onderwijs, die nu nog met weinigen zijn maar wel in
aantal toenemen, een voorbeeldfunctie vervullen voor de generaties die na hen
komen.

Een andere vraag betreft de ongelijkheid in onderwijsniveau van vrouwelijke en
mannelijke Turkse en Marokkaanse schoolverlaters. Zowel in het voortgezet als in
het hoger onderwijs wordt het aandeel meisjes geleidelijk groter. Dit is echter ten
minste gedeeltelijk een gevolg van het feit dat een vrij groot deel van de jongens
voortijdig het onderwijs verlaat, met name bij de Marokkanen. Als dit verschijnsel
zou verminderen, zou het aandeel meisjes weer kunnen dalen of stabiliseren. Daar-
naast stemmen de slechte rekenprestaties van de Turkse en Marokkaanse meisjes
enigszins zorgelijk ten aanzien van hun kansen om binnen afzienbare tijd gelijk op
te gaan trekken met de jongens.

Onder de Turken lijkt er sprake te zijn van de aanwezigheid van een kleine elite, die
aan de dochters in toenemende mate dezelfde kansen geeft als aan de zonen om het
vwo en het wetenschappelijk onderwijs te volgen. Voor de overgrote meerderheid
lijkt echter te gelden dat meisjes nog duidelijk minder kansen krijgen dan jongens.
Voor Marokkaanse, maar vooral voor Turkse meisjes kunnen normen ten aanzien
van een passende huwelijksleeftijd een belemmering vormen om zij aan zij met hun
mannelijke herkomstgenoten hun achterstand op autochtone leerlingen in te halen.

Met het stijgen van het onderwijsniveau van de schoolverlaters neemt ook het
onderwijsniveau van de volwassen bevolking van Turken en Marokkanen toe. Niet-
temin zal het onderwijsniveau van de potentiële beroepsbevolking voorlopig laag
blijven in vergelijking met dat van de autochtonen. Daarbij speelt ook de
voortgaande immigratie van Turken en Marokkanen een rol, die vooral plaatsvindt
in de vorm van huwelijksmigratie. Hoewel deze nieuwkomers een hoger opleidings-
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niveau hebben dan de immigranten van een of twee decennia geleden, hebben zij
toch in vergelijking met de autochtone bevolking nog steeds een laag
opleidingsniveau.

Voor Surinamers en Antillianen konden minder gegevens getraceerd worden
waaruit ontwikkelingen zijn af te leiden, maar wel blijkt hun opleidingsniveau hoger
naarmate zij tot een jongere generatie behoren. De prestaties van de huidige
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen in het onderwijs liggen in de regel boven die
van de Turkse en Marokkaanse leerlingen, maar ook onder die van de autochtone
leerlingen. Recente gegevens laten zien dat, na vier jaren in het voortgezet
onderwijs, de uitval en het vertrek uit het onderwijs van de Surinaamse/Antilliaanse
leerlingen even groot is als dat van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Daarom
is het niet zeker of het opleidingsniveau van de jongste generaties schoolverlatende
Surinamers en Antillianen nog verder zal stijgen ten opzichte van dat van de iets
oudere generaties. Daarbij geldt voor de Surinaamse en Antilliaanse meisjes, dat
een ongeplande zwangerschap op jonge leeftijd het afronden van een opleiding kan
doorkruisen en zo een extra belemmering kan vormen om een opleidingsniveau te
behalen gelijk aan dat van autochtone meisjes. Een verdere stijging van hun
opleidingsniveau zal daarom, naast hun ambities en vooruitzichten op de
arbeidsmarkt, ook afhangen van hun vaardigheid in het toepassen van anticonceptie.

Voor de Antillianen speelt daarnaast nog een andere factor een rol: hun
pendelmigratie kan het onderwijsniveau van de volwassen bevolking op
onvoorspelbare wijze beïnvloeden. Zo kwamen in de afgelopen jaren vooral
Antillianen met een laag opleidingsniveau naar Nederland. Anderzijds komt ook nu
een deel van de Antillianen juist naar Nederland om hier een voortgezette opleiding
te volgen die op de Antillen niet geboden wordt. Afhankelijk van hun al dan niet
remigreren na het voltooien van hun opleiding verhogen zij het gemiddelde
onderwijsniveau van de Antilliaanse bevolking in Nederland slechts tijdelijk of
meer permanent. 

7.3.2 Arbeidsmarkt

Vast staat dat de gemiddelde verblijfsduur van de Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse vrouwelijke bevolking zal stijgen. Bovendien zal de tweede generatie
een groter deel gaan uitmaken van deze groepen. Zowel de vrouwen met een
langere verblijfsduur, als vrouwen die in Nederland hun opleiding hebben gevolgd,
en vrouwen die behoren tot de tweede generatie, werken duidelijk vaker dan
vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn of tot de eerste generatie behoren. Ook
zal de potentiële beroepsbevolking in de toekomst van leeftijdsamenstelling
veranderen. Enerzijds zal het aantal jongeren nog verder stijgen, met name bij de
Turken en Marokkanen. Daarnaast zal er vergrijzing optreden, ofwel meer vrouwen
zullen in de fase belanden waarin de kinderen naar school of uit huis gaan. Er zijn
aanwijzingen dat allochtone vrouwen in deze omstandigheden, net als autochtone
vrouwen, meer geneigd zijn te werken dan wanneer zij (jonge) kinderen hebben. De
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huidige groep Surinaamse vrouwen werkt in deze fase zelfs vaker dan autochtone
vrouwen. 

De stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van allochtone vrouwen in de
leeftijd van 15 tot 65 jaar kan meerdere gevolgen hebben. Op zichzelf hebben hoog
opgeleiden over het algemeen meer kans om werk te vinden dan laag opgeleiden.
Daar komt bij dat hoog opgeleide vrouwen gemiddeld op hogere leeftijd hun eerste
kind krijgen en ook gemiddeld minder kinderen krijgen, hetgeen samengaat met een
sterkere oriëntatie op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn het functieniveau en de
werkloosheid van hoger opgeleide Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
vergelijkbaar met die van autochtone vrouwen met een zelfde
opleidingsachtergrond. Hieruit zou gemakkelijk geconcludeerd kunnen worden dat
de verschillen tussen allochtonen en autochtonen op hoog niveau verdwijnen.
Scholing zal achterstand verminderen, zo lijkt het. Echter niet vergeten moet
worden dat veel van de huidige hoger opgeleide allochtone vrouwen alleen in het
minderhedencircuit erin slagen een hoge positie te bereiken en dat zij het onderspit
delven zodra zij een autochtone concurrent tegenover zich vinden. Het aantal
functies in het minderhedencircuit is beperkt en gezien de vele op stapel staande
bezuinigingen zal dit aantal zich zeker niet uitbreiden. Een toename van het aandeel
goed opgeleide Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zal alleen een positieve invloed
kunnen hebben op de arbeidsparticipatie als hun ook op de rest van de arbeidsmarkt
(gelijke) kansen wordt geboden. 

Ondertussen is de migratie van huwelijkspartners vanuit Turkije en Marokko nog in
volle gang. Door de aangescherpte regels ten aanzien van huwelijksmigratie is het
voor vrouwen die een partner willen laten migreren noodzakelijk om een baan te
hebben. Op zichzelf stimuleert deze maatregel jonge vrouwen om te participeren op
de arbeidsmarkt. Als door deze maatregel het vinden van een baan echter prioriteit
krijgt boven het voortzetten van een opleiding, is dit effect maar deels positief te
waarderen. Voorts is het mogelijk dat een partner uit het land van herkomst eerder
de arbeidsparticipatie van zijn echtgenote zal trachten te beperken dan een
echtgenoot die in Nederland is opgegroeid. Anderzijds kan het gegeven dat een naar
Nederland migrerende Turk of Marokkaan geringe kansen heeft op het vinden van
een baan, weer stimulerend werken voor de arbeidsparticipatie van zijn echtgenote,
die naar alle waarschijnlijkheid gemakkelijker werk kan krijgen. 
De voortgaande migratie van vrouwelijke huwelijksmigranten kan het gemiddelde
opleidingsniveau en daarmee het arbeidsparticipatieniveau drukken. Immers,
hoewel deze immigrantes over het algemeen wat hoger zijn opgeleid dan de
immigrantes van een jaar of tien geleden, hebben zij toch over het algemeen minder
kwalificaties dan de gemiddelde tweede generatie in Nederland. Deze
huwelijksmigrantes zijn bij uitstek personen die weinig kansen hebben om een baan
te vinden. Hoe de verschillende effecten van de voortgaande migratie uit 
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Turkije en Marokko op de arbeidspositie van Turkse en Marokkaanse vrouwen zich
tot elkaar verhouden is een nog onbeantwoorde vraag.

Ook de recente migranten uit de Nederlandse Antillen hebben weinig onderwijs- en
beroepskwalificaties en zijn relatief vaak hoofd van een eenoudergezin.
Ondertussen stijgt het opleidingsniveau van de groep die al enige tijd in Nederland
verblijft. Het is de vraag hoe het gemiddelde opleidingsniveau en de
getalsverhouding tussen alleenstaand ouderschap en tweeouderschap van de groep
als geheel zich zullen gaan ontwikkelen. In ieder geval zal zich, door de
voortgaande migratie, binnen de Antilliaanse gemeenschap een scheiding kunnen
gaan aftekenen tussen de Antillianen die al lang hier verblijven en nieuwe
migranten.

Ten slotte wijzen ook de toekomstbeelden van allochtone meisjes erop dat de groep
allochtone vrouwen met kwalificaties en ambities om te werken, in de toekomst zal
groeien. Ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt zijn in hoge mate
bepalend voor de effecten die dit zal hebben op de daadwerkelijke ontwikkelingen
in de arbeidsparticipatie en de werkloosheid van deze groepen. 

7.3.3 Gezinsvorming bij Turken en Marokkanen

De huidige huwelijksleeftijd van Marokkaanse en vooral van Turkse vrouwen is
zeer laag. Met name van de Turksen is een aanzienlijke minderheid onder de tieners
al gehuwd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze leeftijd in de komende tijd
gestaag zal toenemen. In de eerste plaats stijgt de huwelijksleeftijd ook in de landen
van herkomst. In de tweede plaats mag verwacht worden dat een geleidelijk
toenemend aantal meisjes een opleiding in het voortgezet onderwijs met een
diploma zal afronden en dat ook het aantal dat doorstroomt naar hogere vormen van
onderwijs zal stijgen. Een groot deel van de huidige Turkse en Marokkaanse
middelbare scholieres (de helft) wil na het afronden van de huidige opleiding
doorleren. Het volgen van een onderwijsroute die tot een hoger niveau leidt en dus
ook langer duurt, heeft in de regel als resultaat dat er pas op wat latere leeftijd wordt
gehuwd. In de derde plaats is het denkbaar dat ook de recente verzwaring van de
voorwaarden voor gezinsvormende migratie een verhogend effect heeft op de
huwelijksleeftijd. 

Er valt echter niet te verwachten dat de huwelijksleeftijd van Turkse en
Marokkaanse vrouwen op afzienbare termijn die van Nederlandse vrouwen zal
benaderen. De hoge huwelijksleeftijd van de laatsten komt immers vooral ook tot
stand doordat het merendeel van de jongeren eerst een periode samenwoont (met
een of achtereenvolgende partners) alvorens er, eventueel, gehuwd wordt. Gezien de
op dit moment nog sterk ondersteunde maagdelijkheidsnorm, niet alleen onder
oudere maar ook onder jonge Turken en Marokkanen, lijkt een tot uitvoering
brengen van dit Nederlandse model op de korte termijn erg onwaarschijnlijk.
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Het gemiddelde aantal geboorten per Turkse, respectievelijk Marokkaanse vrouw, is
ook nu nog aanzienlijk hoger dan per Nederlandse vrouw. Toch is dit aantal in de
afgelopen vijftien jaar snel gedaald en er zijn nog geen tekenen van stabilisering.
Evenmin als bij de huwelijksleeftijd echter, kan ten aanzien van de vruchtbaarheid
worden verwacht dat deze zich in rap tempo naar een Nederlands niveau zal
begeven. De voorlopig lage huwelijksleeftijd en de in het waarden- en
normenpatroon sterke koppeling van de betekenis van het huwelijk aan het krijgen
en hebben van kinderen, zal ertoe leiden dat na de huwelijkssluiting weinig uitstel
zal plaatshebben van de geboorte van het eerste kind. Ook al zal de leeftijd van
Turkse en Marokkaanse vrouwen bij de geboorte van haar eerste kind stijgen, toch
zal haar leeftijd bij deze cruciale gebeurtenis voorlopig niet de leeftijd benaderen
van Nederlandse vrouwen bij eerstgeboorte. De demografische wetmatigheid dat
groepen die jong beginnen met kinderen krijgen er gemiddeld ook meer krijgen,
leidt vervolgens tot de verwachting dat een Nederlands vruchtbaarheidsniveau voor
Turkse en Marokkaanse vrouwen voorlopig niet in het verschiet ligt. 

De gegevens over echtscheiding bij Turken en Marokkanen zijn weinig exact, maar
de indruk bestaat dat de echtscheidingskansen niet verwaarloosbaar klein zijn. Er
zijn redenen aan te nemen dat deze kansen (verder) zullen toenemen. In Turkije is
de echtscheidingskans laag, maar wel stijgend. Echtscheidingscijfers voor Marokko
weerspiegelen een echtscheidingskans die vergelijkbaar is met het huidige
Nederlandse niveau. Turkse en Marokkaanse huwelijken lijken in Nederland, als
gevolg van migratie, aan meer spanningen onderhevig.

Gezinsverhoudingen zijn aan verandering onderhevig. De allochtone gezinnen van
dit moment bestaan over het algemeen uit eerste-generatieouders en in Nederland
opgegroeide kinderen. Turkse en Marokkaanse echtgenoten hebben vaak jaren lang
zonder elkaar doorgebracht in twee verschillende landen. Soms ook hebben
kinderen hun vader lang niet gezien voordat zij naar Nederland kwamen. In de
toekomst neemt dit type gezin in aantal af. Steeds meer echtgenoten zullen beiden in
Nederland zijn opgegroeid. Door de voortgaande huwelijksmigratie zullen er meer
stellen komen waarbij de een in Nederland is opgegroeid en de ander in Turkije of
Marokko. Te zien is dat de verhouding van in Nederland opgegroeide echtgenoten
democratischer van aard is dan die van eerste-generatie-echtgenoten. Dat neemt
overigens niet weg dat ook in deze relaties vrouwen en mannen duidelijk
verschillende taken binnen het huishouden hebben. Vaak is te zien dat vrouwen er
geëmancipeerdere opvattingen op na houden dan mannen, wat kan leiden tot
conflicten. Huwelijksmigratie kan ook de nodige relatieproblemen tot gevolg
hebben. Vooral als een man migreert naar Nederland, staat zijn gezagspositie
binnen het huishouden sterk onder druk.
In Turkse en Marokkaanse gezinnen verandert niet alleen de man-vrouw-
verhouding, maar ook de verhouding tussen ouders en kinderen. Was die
verhouding in het verleden sterk gebaseerd op autoriteit, in jonge Turkse en
Marokkaanse gezinnen is er meer ruimte voor de kinderen om te onderhandelen
(over b.v. bewegingsvrijheid van meisjes) en om een eigen mening te uiten.
Vooralsnog is de opvoeding van de kinderen in sterke mate seksespecifiek en is het
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gedrag van meisjes buitenshuis aan strenge regels gebonden. De collectiviteitszin
als opvoedingsdoel lijkt naast de individualiseringstendens te blijven voortbestaan.
Een dergelijke ontwikkeling zou de primaire opvoeding thuis beter doen aansluiten
op de secundaire opvoeding op school. Ook het feit dat (in elk geval een van) de
Turkse of Marokkaanse ouders in de toekomst goed in Nederland is ingevoerd, zal
de inpassing van kinderen in het Nederlandse schoolsysteem ten goede komen.
Bovendien geeft dit meer mogelijkheden voor overleg tussen ouders en kinderen. 

De meest recente eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten wordt
gevormd door de huwelijksmigranten, die zich sinds de tweede helft van de jaren
tachtig in ons land vestigen. Thans trouwt het grootste deel van de jonge Turken en
Marokkanen met een partner uit het land van herkomst. Dat geldt voor meisjes iets
sterker dan voor jongens. Voor de toekomst is de vraag in hoeverre dit verschijnsel
zich zal blijven voordoen. Verwacht kan worden dat het aandeel huwbare Turken en
Marokkanen dat een bruid of bruidegom uit het herkomstland laat overkomen, op de
wat langere termijn in ieder geval zal afnemen. Zeker voor de kinderen (derde
generatie) van de tweede generatie kan dit worden verwacht. De argumenten
hiervoor zijn de volgende.

Thans blijkt de voorkeur uit te gaan naar een huwelijkspartner uit ten eerste, de
eigen etnische groep en, ten tweede, zo iemand die is opgegroeid in het
herkomstland. In de toekomst zal echter waarschijnlijk de mate van homogamie van
huwelijken met een partner uit het land van herkomst afnemen, anders gezegd: het
cultuurverschil tussen een in Nederland, respectievelijk in Turkije of Marokko
opgegroeide jongere, neemt toe. Hierdoor zal de voorkeur voor dit type
huwelijkspartners verminderen, zowel bij ouders als bij jongeren.

Een ander argument betreft de te verwachten geleidelijke vermindering van de
intensiteit van contacten in het land van herkomst. De huidige generatie ouders van
huwbare zoons en dochters hebben in de regel nog veel en intensieve contacten met
familie en bekenden in het land van herkomst. Voor de volgende generatie ouders
zal dat al minder zijn, ook als een van de ouders tot de eerste generatie behoort
(huidige huwelijksmigranten). Deze ouders zullen daardoor minder gemakkelijk in
het land van herkomst een partner vinden voor hun zoon of dochter dan wel minder
gevoelig zijn voor eventuele aandrang van familie en anderen in het herkomstland
die een dochter of zoon naar Nederland willen uithuwelijken, of voor aandrang van
een huwelijkskandidaat zelf.

Een derde argument volgt uit een veronderstelde democratisering van
gezinsverhoudingen in de toekomst. Het gezag van de huidige generatie Turkse en
Marokkaanse ouders in Nederland is thans nog groot en huwbare zoons en dochters
lijken hun invloed ten aanzien van de keuze van een huwelijkspartners, afgezien van
onmiskenbaar opgedrongen huwelijken, nog sterk te aanvaarden. 
Bij de volgende generatie ouders zal dit waarschijnlijk zijn afgezwakt, mede
doordat ook hun kinderen (de derde generatie) een sterke invloed van de ouders
minder zullen accepteren. 
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Een belangrijke rol wordt uiteraard ook vervuld door het aanbod op de Turkse en
Marokkaanse huwelijksmarkt in Nederland. Dit aanbod zal in de komende tijd
toenemen als gevolg van het toenemende aantal Turkse en Marokkaanse jongeren.
Vraag en aanbod op de huwelijksmarkt in Nederland moeten elkaar wel ontmoeten,
willen er zaken gedaan kunnen worden. Zo wordt er in de huidige literatuur melding
van gemaakt dat er weinig plaatsen zijn waar Marokkaanse meisjes en jongens
elkaar (kunnen) ontmoeten. Daarin speelt uiteraard ook de beperktere
bewegingsvrijheid buitenshuis van meisjes een rol. Verwacht kan worden dat deze
bewegingsvrijheid geleidelijk wat groter zal worden en daarmee ook de
mogelijkheden om potentiële huwelijkskandidaten te ontmoeten.

Ten slotte speelt op de binnenlandse huwelijksmarkt de acceptatie van
etnisch-gemengd (en/of religieus-gemengd) huwen een belangrijke rol. Onder
Turken en Marokkanen is deze acceptatie nu nog zeer gering, maar er zijn
aanwijzingen dat gemengd huwen met niet-Turken, respectievelijk niet-Marokkanen
toeneemt (heterogamie). De mogelijkheid gemengd te huwen, betekent een
uitbreiding van het acceptabele aanbod op de huwelijksmarkt in Nederland. Hierbij
zijn wel de mogelijkheden voor meisjes om een niet-moslim te trouwen beperkter
dan de mogelijkheden voor jongens om een niet-moslimse te huwen.

Samengevat betekent een en ander dat het acceptabele aanbod op de buitenlandse
huwelijksmarkten in de loop van de komende tijd (tweede en derde generatie) zal
afnemen en dat dit aanbod op de binnenlandse huwelijksmarkt zal toenemen. Dat
heeft tot gevolg dat een afnemend deel van de Turkse en Marokkaanse vrouwen en
mannen in de huwbare leeftijd een bruid of bruidegom uit het land van herkomst zal
laten overkomen. 
Voor de absolute aantallen huwelijksmigranten impliceert dat overigens niet
automatisch ook een daling, daar de afname van voornoemd aandeel voorlopig ruim
gecompenseerd kan worden door het toenemende absolute aantal huwbaren. Op de
korte termijn kan daarnaast ook de wet- en regelgeving ten aanzien van
huwelijksmigratie een belangrijke rol spelen. Voor zover in deze regelgeving eisen
worden gesteld aan het inkomen van de partner die in Nederland woont en aan de
huisvesting van het aanstaande paar, wordt de huwelijksmigratie ook nog beïnvloed
door de werkgelegenheid voor allochtonen.

7.3.4 Gezinsvorming bij Surinamers en Antillianen

Surinaamse en Antilliaanse vrouwen huwen weinig en relatief laat en hebben een
vrij grote kans op echtscheiding. Zij krijgen vaak ongehuwd kinderen en leven,
wanneer ze kinderen hebben, wat vaker in een eenoudergezin dan in een
tweeoudergezin (Antillianen) of net omgekeerd (Surinamers). Hoewel een vrij groot
deel het eerste kind op wat oudere leeftijd krijgt (> 25 jaar), krijgt ook een
aanzienlijk deel het eerste kind op jonge leeftijd (< 20 jaar). Het gemiddelde aantal
geboorten per Surinaamse, respectievelijk Antilliaanse vrouw is laag en bevindt
zich op een Nederlands of Europees niveau. 
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Er valt niet te verwachten dat het geboorteniveau bij Surinamers en Antillianen in
de toekomst ingrijpend zal veranderen. Ten aanzien van andere aspecten van
gezinsvorming valt weinig te zeggen over toekomstige continuïteit of verandering.
In de eerste plaats zijn er te weinig gegevens beschikbaar om tot een onderbouwde
schatting te kunnen komen. In de tweede plaats gaat een aanzienlijke minderheid
van de Surinamers en een grote meerderheid van de Antillianen gemengde relaties
aan met autochtonen, waardoor niet meer duidelijk is aan welke etniciteit en aan
welke invloeden hun gezinsvormingspatronen toegerekend moeten worden. En in
de derde plaats geldt voor de Antillianen ook nog dat hun frequente pendelmigratie
ertoe leidt dat in een betrekkelijk klein aantal jaren de hier te lande wonende
populatie al weer voor een groot deel is vertrokken en vervangen door nieuwe
migranten. Eventueel geconstateerde ontwikkelingen hebben dan geen betrekking
meer op dezelfde migranten of hun nageslacht. 

Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben in vergelijking met autochtonen,
Turken en Marokkanen, een hoge abortusfrequentie. Een eventuele vermindering
van dit risico zal vooral afhangen van verbetering in de bespreekbaarheid van
seksualiteit en anticonceptiegebruik tussen partners. Een verbetering in deze
bespreekbaarheid tussen met name ouders en kinderen kan daarnaast ook het risico
verminderen van ongeplande zwangerschappen bij Surinaamse en Antilliaanse
meisjes. Of er ontwikkelingen zijn of verwacht kunnen worden in de hier vermelde
richting is evenwel onbekend.

Surinaams-Creoolse en Antilliaanse vrouwen nemen van oudsher een onafhanke-
lijke en zelfstandige positie in ten opzichte van hun eventuele partner. Tegelijkertijd
verrichten zij vrijwel alle zorg- en opvoedingstaken, ook in tweeoudergezinnen. Er
zijn aanwijzingen dat deze vrouwen in afnemende mate bereid zijn om alle
zorgtaken op zich te nemen en meer van hun partner verwachten in de toekomst.
Ook lijkt de veelvuldige wisseling van relaties en het naast elkaar onderhouden van
relaties door mannen op minder acceptatie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
te kunnen rekenen. De verhoudingen lijken zich te bewegen in de richting van meer
evenwicht tussen de partners, zonder dat vrouwen hun zelfstandigheid op wensen te
geven.
Voor de Hindostaanse gezinnen geldt dat al in Suriname sprake is van een
ontwikkeling in de richting van een hogere mate van bewegingsvrijheid van de
vrouw en een minder scherpe hiërarchie tussen ouders en kinderen. In Nederland
lijkt dit zich voort te zetten. In sommige delen van de Hindostaanse gemeenschap
gaat dit sneller dan in andere. 
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7.4 Beleid

Onderwijs en arbeidsmarkt
In het onderwijsemancipatiebeleid is de deelname van Turkse en Marokkaanse
meisjes aan het onderwijs als speerpunt gekozen. In het emancipatiebeleid ten
aanzien van de positie van vrouwen in de arbeid wordt speciale aandacht besteed
aan allochtone vrouwen, onder meer op het terrein van scholing. In het
minderhedenbeleid zijn specifieke aandachtspunten: onderwijs- en arbeids-
marktdeelname van Turkse en Marokkaanse meisjes, trajectbemiddeling voor
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de bijstand, en gebruik van kinder-
opvangvoorzieningen door Turkse en Marokkaanse vrouwen, met name met het oog
op een verbetering van de leerprestaties van hun kinderen. In de paragrafen 1.2, 4.7
en 5.7 werd dit beleid kort beschreven. Het is al met al duidelijk dat wat betreft de
kernsectoren onderwijs en arbeidsmarkt allochtone vrouwen en meisjes niet aan de
aandacht van de beleidmakers zijn ontsnapt. Naast het beleid dat thans wordt
gevoerd, verdient aandacht voor de navolgende aspecten overweging.

In het kader van de uitwerking van het onderwijsspeerpunt hebben de vier grote
gemeenten thans een plan van aanpak in voorbereiding, waarbij de doelstelling is
om de onderwijsdeelname van Turkse en Marokkaanse meisjes in de leerplichtige
leeftijd in 1996 in de buurt van de 100% te krijgen. Gezien de resultaten van
onderhavige studie kan daarnaast gedacht worden aan speciale aandacht voor
verbetering van de rekenprestaties van Turkse en Marokkaanse meisjes in primair
en secundair onderwijs, aan verruiming van de vakkenkeuzen in het algemeen
voortgezet onderwijs, en aan (verdere) verlenging van de onderwijsparticipatie tot
na de leerplichtige leeftijd.

Een verhoging van het scholingsniveau van allochtone meisjes en vrouwen zal naar
alle waarschijnlijkheid niet voldoende zijn om hun arbeidsparticipatie op een niveau
te brengen dat vergelijkbaar is met dat van autochtone vrouwen. Een belangrijke
oorzaak hiervan ligt in de specifieke gezinsvormingspatronen bij allochtone
vrouwen. Voor het stimuleren van zowel de deelname aan het onderwijs en aan de
volwasseneneducatie als de particiaptie op de arbeidsmarkt, is het van belang dat
hiermee rekening wordt gehouden. Het profiel van werkende en werkloze
allochtone vrouwen laat zien dat zij veel vaker dan autochtone vrouwen:
- (jonge) kinderen hebben (Turksen en Marokkaansen);
- veel kinderen hebben (Turksen en Marokkaansen);
- al op jonge leeftijd kinderen hebben (Turksen, Marokkaansen, en in iets

mindere mate: Surinaamsen en Antilliaansen);
- alleenstaand moeder zijn (Surinaamsen en Antilliaansen).
Een niet te verwaarlozen aandeel van de meisjes en jonge vrouwen begint zo jong
aan (huwelijk en) moederschap dat dit naar alle waarschijnlijkheid interfereert met
het afronden van een opleiding op zelfs lbo- of mavoniveau of met deelname aan
vervolgonderwijs. 
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Voor de participatie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt impliceert dit dat
deze vrouwen net als, maar ook relatief vaker dan autochtone vrouwen, behoefte
hebben aan voorzieningen voor kinderopvang en aan goede verlofregelingen. Dat
geldt eveneens voor hun participatie in de latere jaren van het secundair onderwijs
en in het tertiair onderwijs. Voor het terrein van het onderwijs en de
volwasseneneducatie geldt in elk geval dat de huidige ontwikkeling in de
Nederlandse kinderopvang, waarbij aan werkgevers zo'n belangrijke rol wordt
gegeven, niet doelmatig is voor vrouwen die kinderen hebben en die onderwijs
(willen) volgen. Het is ook opmerkelijk dat in de jaaroverzichten minderheden-
beleid (zie TK 1993/1994 en 1994/1995) nergens gerefereerd wordt aan de nood-
zaak van dit type faciliteiten voor de participatie van allochtone vrouwen aan de
kernsectoren onderwijs en arbeidsmarkt.

In de volwasseneneducatie blijven scholingstrajecten voor laag opgeleide allochtone
vrouwen voorlopig van groot belang. In de eerste plaats kunnen deze een tweede
kans bieden aan de huidige schoolgaande allochtone meisjes in een latere
levensfase, als zij als (her)intreedster op de arbeidsmarkt komen. Maar ook zijn
deze trajecten van belang om de voortgaande stroom van nieuwe Turkse en
Marokkaanse immigrantes (huwelijksmigrantes) zo veel mogelijk kansen te bieden
om te integreren in de Nederlandse samenleving. 

Gezinsvorming
In de leeftijd dat zij de middelbare school bezoeken, wensen zowel allochtone als
autochtone meisjes voor hun toekomstig gezin ongeveer twee kinderen. Voor
Turkse en Marokkaanse meisjes wijst dit op een wens voor een aanzienlijk kleiner
gezin dan waarin zij zelf op dit moment opgroeien. Hoewel het anticonceptie-
gebruik bij Turkse en Marokkaanse vrouwen verbetert, blijft voorlichting over
seksualiteit en anticonceptie en een goede toegankelijkheid van anticonceptionele
middelen en hulpverlenende instanties voor deze groepen van groot belang. Dat
geldt ook voor de Surinaamse en Antilliaanse meisjes en vrouwen. Bij hen uit een
zekere problematiek op dit vlak zich vooral in het hoge aantal abortussen. Het
bereiken van allochtone meisjes en vrouwen (alsmede van jongens en mannen) met
seksuele voorlichting lijkt van groot belang voor hun emancipatie. De indruk bestaat
dat de wijze van voorlichten zoals deze in de Nederlandse samenleving meestal
plaatsheeft, niet goed aansluit bij de waarden en normen van allochtonen. Zo rust er
bij alle vier de groepen allochtonen een zeker taboe op het praten over seksualiteit.
Wanneer met deze specifieke cultuur geen rekening wordt gehouden, zal de
voorlichting waarschijnlijk minder effectief zijn.

Algemeen versus specifiek beleid
Zolang er noodzaak gezien wordt voor een (vrouwen)emancipatiebeleid en voor een
minderheden- of integratiebeleid, blijft het voor de hand liggen om specifieke
aandacht te schenken aan het vrouwelijke deel van de etnische minderheden. Deze
studie heeft laten zien dat de posities van verschillende groepen allochtone vrouwen
sterk kunnen verschillen van die van hun mannelijke herkomstgenoten evenals van
die van autochtone vrouwen, en dat de posities van deze groepen onderling sterk
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Aisa was de lievelingsvrouw van de profeet Mohammed. In de Surinaamse cultuur betekent Aisa: moeder1

aarde. Het is een naam die in verschillende vormen in vele culturen aan meisjes wordt gegeven (Petronilia
1994).
Voorbeelden uit de afgelopen periode zijn de volgende: afschaffing van de progressie in de kinderbijslag per2

1 januari 1995 (hoewel voor lage inkomens gecompenseerd in de huursubsidieregeling), voorstellen om de pil
uit het ziekenfondspakket te halen, voorstellen voor bezuinigingen die de Rutgershuizen of de
vrouwenvakscholen zouden kunnen treffen.

kunnen verschillen. De differentiatie is, kortom, groot. Dit kan wijzen op de
wenselijkheid van specifiek beleid voor deze groepen vrouwen of voor subgroepen
onder hen, maar in de praktijk zal de wenselijkheid hiervan van situatie tot situatie
bezien moeten worden. Een algemeen beleid dat is afgestemd op de kwetsbaarste
groepen in de samenleving kan uiteraard ook voldoen en kan mogelijke
stigmatisering voorkomen. Een risico van algemeen beleid is echter dat er, veelal
onbedoelde, neveneffecten ontstaan ten nadele van specifieke groepen in de
samenleving. Vooral in tijden van bezuinigingen kan dit soort effecten optreden.2

Een manier om in algemeen beleid neveneffecten ten nadele van specifieke groepen
zoveel mogelijk te voorkomen, is de toepassing van effectrapportage. Een methode
voor emancipatie-effectrapportage is inmiddels ontwikkeld door Verloo en
Roggeband (1994). In de beschreven methode wordt weinig aandacht besteed aan
de invloed van algemene beleidsmaatregelen op verschillende categorieën vrouwen,
of meer in het bijzonder, op categorieën allochtone vrouwen. Het is echter in
principe zeer wel doenlijk om bij een emancipatie-effectrapportage ook de posities
van de diverse categorieën allochtone vrouwen mee te nemen.

Noten



� �
��� ���

316

Literatuur

Aisa (1995)
Sekse en etniciteit; uitgangspunten en visies binnen de zmv-vrouwenbeweging. Een verslag van de
door Aisa georganiseerde werkbijeenkomst op 29 september 1994 te Utrecht. Utrecht: Project
Aisa, 1995 (Aisa-publikaties nr. 95/01).

Bilgin et al. (1988)
Bilgin, Sibel et al. Met één hand kan je niet klappen, Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 1988.

Emancipatiewerk (1990)
Emancipatiewerk met zwarte en migrantenvrouwen en hun organisaties. Den Haag: Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1990.

Petronilia (1994)
Petronilia, Saron. Goochelen met abstracties tot het aanslaat bij de Turkse buurvrouw. In: Contrast,
13 oktober 1994.

TK (1982/1983)
Minderhedenbeleid. Tweede Kamer, vergaderjaar 1982/1983, 16102, nrs. 20-21.

TK (1993/1994)
Jaaroverzicht minderhedenbeleid 1994. Tweede Kamer, vergaderjaar 1993/1994, 23409, nrs. 1-2.

TK (1994/1995)
Jaaroverzicht minderhedenbeleid 1995. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994/1995, 23901, nrs. 1-2.

Verloo en Roggeband (1994)
Verloo, Mieke, en Conny Roggeband, Emancipatie-effectrapportage: theoretisch kader, methodiek
en voorbeeldrapportages. Den Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1994.



� �
��� ���

335

BIJLAGE A  GEBRUIKTE DATABESTANDEN

I ISEO (SPVA'91)

Het onderzoek `Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen en
Autochtonen' (SPVA) is uitgevoerd door het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit,
Rotterdam, in samenwerking met het bureau Veldkamp te Amsterdam.

Het SPVA'91 is de tweede jaargang van een in 1988 voor het eerst uitgevoerd
steekproefonderzoek. In 11 gemeenten heeft een enkelvoudige a-selecte
steekproeftrekking van huishoudens plaatsgevonden uit de gemeentelijke
bevolkingsregisters. Het ging in 1991 om de volgende gemeenten: De vier grote
steden, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Almere, Spijkenisse, Alphen aan de
Rijn, Bergen op Zoom, Zwijndrecht, Hoogezand-Sappemeer en Gorinchem.

De SPVA is in het leven geroepen om de verschillen in sociale positie en
voorzieningengebruik tussen allochtonen en autochtonen met vergelijkbare
achtergrondkenmerken in beeld te brengen. Daarom is de regionale spreiding van
respondenten in de autochtone controlegroep afgestemd op die van de allochtone
bevolkingsgroepen. Voor de autochtone controle groep mogen de gegevens dus niet
worden gegeneraliseerd naar alle in Nederland woonachtige autochtonen. Voor de
allochtone onderzoeksgroepen is gestreefd naar het bereiken van een zo hoog
mogelijke generaliseerbaarheid van de uitkomsten naar landelijke allochtone
populaties. Na uitvoering van een uitgebreide non-respons-analyse en na
vergelijking van de resultaten van de SPVA'91 met externe bronnen (vooral de
Registertelling van het CBS) is gebleken dat de resultaten van de SPVA'91 voor de
onderzochte allochtone populaties een goede afspiegeling vormen van de landelijke
allochtone populaties (zie voor verslaglegging: Martens et al. 1992). De SPVA'91
geeft derhalve goede mogelijkheden voor een beschrijving van de verschillen in
sociale positie tussen de genoemde allochtone bevolkingsgroepen en de autochtone
vergelijkingscategorie.
De steekproef is per gemeente getrokken uit een bestand van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse (waaronder Arubaanse) en Nederlandse hoofden van
huishoudens. Bij Turken en Marokkanen zijn alleen mannen als hoofd van het
huishouden gedefinieerd. Bij Surinamers en Antillianen konden zowel vrouwen als
mannen als hoofd in aanmerking komen. De Turkse en Marokkaanse mannen
werden geïdentificeerd op grond van hun nationaliteit; de Surinaamse en
Antilliaanse hoofden op grond van hun nationaliteit, dan wel geboorteland, dan wel
het geboorteland van hun ouders (CBS/ISEO 1994: 202). Nederlandse hoofden,
konden zowel vrouwen als mannen zijn, die de Nederlandse nationaliteit bezaten en
in Nederland waren geboren.
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Aan het aangewezen hoofd is een uitgebreide vragenlijst afgenomen. Gezinsleden
van 12 jaar en ouder zijn met behulp van een beperkte vragenlijst ondervraagd. Dit
betekent dat over Turkse en Marokkaanse mannen meer bekend is dan over Turkse
en Marokkaanse vrouwen. Bij Surinaamse, Antilliaanse en autochtone huishoudens
met twee volwassenen is bij voorkeur de man een uitgebreide lijst voorgelegd en de
vrouw een beperkte lijst. De uitgebreide vragenlijst is hierdoor vooral afgenomen
aan alleenstaande vrouwen en alleenstaande moeders uit deze drie groepen, terwijl
de meeste Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen die samenleefden met
een man een beperkte vragenlijst hebben beantwoord.

In de hoofdstukken is (noodgedwongen) vooral gebruik gemaakt van informatie uit
de beperkte vragenlijsten als het ging om beschrijvingen van de situatie van de
vrouwen, zodat de vertekening, die voortkomt uit de definiëring van het hoofd
nauwelijks een rol speelt.

In de analyses is de meest ruime definitie van allochtoon gehanteerd:
- personen die de Turkse, Marokkaanse of Surinaamse nationaliteit bezitten;

en/of
- personen die in Turkije, Marokko, Suriname of op de Nederlandse Antillen zijn

geboren; en/of
- personen van wie één van de ouders in Turkije, Marokko, Suriname of op de

Nederlandse Antillen zijn geboren.
Autochtonen zijn in de definitie personen, die in Nederland zijn geboren en waarvan
beide ouders eveneens in Nederland zijn geboren.

II CBS Registertellingen '92

Per 1 januari 1992 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een telling gehouden
uit geautomatiseerde gemeentelijke bevolkingsregisters (Van der Heijdt en Prins
1993). In deze registers zijn behalve het geslacht, de leeftijd, de gezinssituatie
gegevens opgenomen over de nationaliteit, het geboorteland en het geboorteland
van de beide ouders. De informatie is beschikbaar op persoonsniveau en op
gezinsniveau. De Registertellingen '92 onderscheiden drie typen gezinnen:
1. Gezinnen met een echtpaar. Hieronder wordt verstaan een echtpaar wonend met

of zonder kinderen, waarvan de eventuele kinderen zelf nooit gehuwd zijn
geweest en geen inwonende kinderen hebben;

2. Samenwoners met gemeenschappelijke kinderen. De kinderen moeten erkend
zijn door de man.

3. Eenoudergezinnen. Dat wil zeggen een man of vrouw en zijn of haar kinderen.
Het gaat alleen om kinderen die niet zelf met een echtgenoot of de vader van de
kinderen samenwonen.

Deze definitie impliceert, dat samenwoners zonder kinderen niet als gezin worden
herkent (maar als alleenstaanden) evenmin als samenwoners die geen
gemeenschappelijke kinderen hebben of waarvan de man de kinderen niet heeft
erkent. Deze laatste `gezinnen' vallen uiteen in een eenoudergezin en een `niet in
gezinsverband levend persoon'.
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Om deze reden is in de hoofdstukken als het ging om de typering van huishoudens,
geen gebruik gemaakt van de Registertellingen '92, maar van het ISEO
(SPVA'91)-bestand.

Hoewel vooral is gestreefd naar een (vrijwel) integrale telling, waaraan in principe
alle gemeenten zouden meedoen, ontbreken de gegevens van 199 van de 647 ge-
meenten in Nederland. Deze gemeenten hadden doorgaans de bevolkingsgegevens
nog niet geautomatiseerd. De gegevens van de niet-participerende gemeenten zijn
bijgeschat.

In de analyses is de volgende definitie van allochtoon toegepast: 
1. personen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse nationaliteit en/of
2. personen geboren in Turkije, Marokko, Suriname of op de Nederlandse

Antillen en/of
3. personen wiens moeder of vader (in die volgorde) geboren is in Turkije,

Marokko of op de Nederlandse Antillen.

III Het Scholierenonderzoek 1992

Het Scholierenonderzoek 1992 is uitgevoerd in het kader van het programma
Nationaal scholierenonderzoek: een monitor op de toekomst. Het programma is een
samenwerkingsverband tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau, het NIBUD, de
SEO en de RUL. Het Scholierenonderzoek 1992 is de derde in de reeks. Eerdere
Scholierenonderzoeken zijn gehouden in 1984 en 1990.

Circa 2.700 instellingen zijn uitgenodigd om deel te namen. Op deze oproep hebben
ruim 152 scholen positief gereageerd. Hieraan zijn later nog 14 scholen uit de
provincie Utrecht toegevoegd om gelijke aantallen als in voorgaande onderzoeken
te verkrijgen. Om een voldoende aantal allochtone scholieren in de steekproef te
verkrijgen is besloten om een school in Amsterdam Bijlmer en Enschede in zijn
geheel te enquêteren. Een respons van zo'n 6% van de scholen is vrij gering. De
toevoeging van een aantal scholen is tamelijk willekeurig geweest. Het gaat hier dan
ook niet om een a-selecte steekproef (van scholen) en zeker niet van scholieren. Het
gehele bestand is weliswaar gewogen op grond van provincie, schooltype en
leerjaar (Warnaar 1993), maar niet op andere punten. De resultaten moeten daarom
met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. Een analyse van verschillen tussen
groepen ligt meer voor de hand dan generalisatie naar nationaal niveau. Zeker als
het gaat om de relatief kleine groep allochtonen.
Zelf zijn wij nagegaan of de steekproef van het Scholierenonderzoek representatief
is wat betreft de verdeling van de etnische groepen over de verschillende
schooltypen. Vergelijking met de Leerlingenstatistieken van het CBS leert dat
Turkse, Marokkaanse en autochtone leerlingen in het Scholierenonderzoek wat hun
niveau betreft een dwarsdoorsnede van de Turkse en Marokkaanse jongeren in
Nederland vormen. Omdat de Leerlingenstatistieken alleen naar nationaliteit en niet
naar herkomstland zijn samengesteld, is het onmogelijk iets over Surinamers en
Antillianen te zeggen.
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De jongeren hebben tijdens twee lesuren onder begeleiding van een docent de
vragenlijsten ingevuld. De vragen handelden over een veelheid van onderwerpen,
waaronder: inkomsten, uitgaven, werken, de toekomst, tijdsbesteding, welbevinden,
politiek en geloof. Niet alle vragen zijn even eenduidig gesteld (zie Hoofdstuk 6
voor meer details) en zijn niet allemaal serieus beantwoord. Met dit laatste is tijdens
de invoer van de gegevens in bestanden rekening gehouden en onwaarschijnlijke
antwoorden zijn zoveel mogelijk weggelaten.

Uiteindelijk zaten er 249 Turkse, 311 Marokkaanse, 507 Surinaamse en 137
Antilliaanse leerlingen en 12.304 autochtonen in de steekproef. De identiteit van de
jongeren is vastgesteld aan de hand van het geboorteland de scholier zelf, het
geboorteland van de moeder en het geboorteland van de vader (in deze volgorde).

IV Leerlingenstatistieken

De gegevensverzameling van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de
statistiek van autochtone en allochtone leerlingen en studenten vindt plaats door
middel van vragenlijsten die aan alle onderwijsinstellingen in het reguliere
onderwijs worden gestuurd, met uitzondering van de niet-Nederlandse scholen in
ons land, zoals de Engelse en Amerikaanse scholen.
Autochtonen en allochtonen worden geïdentificeerd aan de hand van hun
nationaliteit. Leerlingen waarvoor de Surinaamse nationaliteit is opgegeven, zijn -
met uitzondering van de studenten in het wetenschappelijk onderwijs - tot de
autochtone leerlingen gerekend. De indruk bestaat namelijk dat scholen leerlingen
met een Surinaamse achtergrond vaak ten onrechte indelen bij de leerlingen met de
Surinaamse nationaliteit. Het overgrote deel van de Surinamers heeft echter de
Nederlandse nationaliteit. Overigens moet worden aangenomen dat ook de opgave
van de aantallen allochtone leerlingen op basis van andere nationaliteiten niet
nauwkeurig is (CBS/ISEO 1994: 165).
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BIJLAGE B  TABELLEN

De nummers van de tabellen verwijzen naar de grafieken met dezelfde nummers.

Tabel 2.1 Jaarlijkse immigratie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen (naar geboorteland)
en Turkse en Marokkaanse vrouwen (naar nationaliteit), 1969-1992 (in absolute aantallen)

S A T M

1969 3.582 1.180 164 
1970 4.500 1.896 369 
1971 5.396 3.274 668 
1972 4.032 886 3.698 1.090 
1973 5.260 944 4.833 1.500 
1974 8.593 1.036 5.253 1.933 
1975 19.216 1.281 4.687 2.144 
1976 3.035 1.277 5.380 2.710 
1977 2.368 1.663 5.833 3.105 
1978 4.586 1.831 6.309 3.807 
1979 10.177 1.847 7.170 3.995 
1980 9.343 2.397 8.650 5.219 
1981 2.280 1.769 4.223 4.406 
1982 1.735 1.518 2.737 3.605 
1983 2.394 1.349 2.176 2.836 
1984 1.759 1.389 2.219 2.664 
1985 2.652 2.624 2.929 3.084 
1986 2.623 3.090 3.952 3.407 
1987 3.193 3.534 4.349 3.321 
1988 2.125 3.785 4.732 3.698 
1989 2.966 3.659 4.528 3.591 
1990 4.328 3.690 4.666 3.677 
1991 4.256 3.499 4.391 3.505 
1992 4.288 2.263 3.831 3.053 

S = Suriname
A = Antillen
T = Turkije
M = Marokko

Bron: CBS Jaarlijkse migratiestatistieken
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Tabel 2.2 Jaarlijkse immigratie van Surinaamse en Antilliaanse mannen (naar geboorteland)
en Turkse en Marokkaanse mannen (naar nationaliteit), 1969-1992 (in absolute aantallen)

S A T M

1969 3.599 6.545 3.192 
1970 9.032 7.133 5.569 
1971 5.173 6.893 3.159 
1972 3.840 913 3.201 1.309 
1973 5.112 924 5.059 1.293 
1974 8.552 1.001 5.124 1.563 
1975 18.740 1.226 8.001 5.797 
1976 2.561 1.258 4.831 2.956 
1977 2.128 1.489 4.597 2.703 
1978 3.558 1.793 5.372 3.427 
1979 9.184 1.720 6.837 3.732 
1980 8.944 2.133 8.830 5.203 
1981 1.813 1.556 4.329 4.093 
1982 1.435 1.290 2.518 2.908 
1983 2.140 1.157 1.693 2.163 
1984 1.415 1.215 1.868 2.231 
1985 2.337 2.415 3.078 2.743 
1986 2.371 2.666 4.604 3.344 
1987 2.772 3.128 5.372 3.859 
1988 1.823 3.224 5.738 4.723 
1989 2.570 3.201 6.547 5.080 
1990 3.735 3.158 8.155 6.084 
1991 3.715 3.065 8.272 5.750 
1992 3.800 2.118 5.340 4.435 

S = Suriname
A = Antillen
T = Turkije
M = Marokko

Bron: CBS Jaarlijkse migratiestatistieken
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Tabel 2.3 Aandeel vrouwen onder jaarlijkse Surinaamse en Antilliaanse immigranten (naar
herkomstland) en Turkse en Marokkaanse immigranten (naar nationaliteit), 1969-1992 (in
procenten)

S A T M

1969 50  15 5 
1970 33  21 6 
1971 51  32 17 
1972 51 49 54 45 
1973 51 51 49 54 
1974 50 51 51 55 
1975 51 51 37 27 
1976 54 50 53 48 
1977 53 53 56 53 
1978 56 51 54 53 
1979 53 52 51 52 
1980 51 53 49 50 
1981 56 53 49 52 
1982 55 54 52 55 
1983 53 54 56 57 
1984 55 53 54 54 
1985 53 52 49 53 
1986 53 54 46 50 
1987 54 53 45 46 
1988 54 54 45 44 
1989 54 53 41 41 
1990 54 54 36 38 
1991 53 53 35 38 
1992 53 52 42 41 

S = Suriname
A = Antillen
T = Turkije
M = Marokko

Bron: CBS Jaarlijkse migratiestatistieken
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Tabel 2.4 Jaarlijkse gezinshereniging en gezinsvorming Turken (naar geboorteland), naar
sekse 1987-1991 (in duizendtallen)

1987 1988 1989 1990 1991

vrouwen
gezinsherenigers 1,9 1,9 1,7 1,6 1,5 
gezinsvormers 1,4 1,6 1,6 1,7 1,4 

mannen
gezinsherenigers 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 
gezinsvormers 1,2 1,6 2,0 2,3 2,0 

Bron: Sprangers (1994) (op basis van CBS-Registertellingen)

Tabel 2.5 Jaarlijkse gezinshereniging en gezinsvorming Marokkanen (naar geboorteland),
naar sekse 1987-1991 (in duizendtallen)

1987 1988 1989 1990 1991

vrouwen
gezinsherenigers 2,2 2,3 2,1 2,0 1,7 
gezinsvormers 0,5 0,7 0,7 0,9 1,0 

mannen
gezinsherenigers 2,1 2,2 2,1 2,1 1,6 
gezinsvormers 0,6 0,9 1,2 1,6 1,8 

Bron: Sprangers (1994) (op basis van CBS-Registertellingen)
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Tabel 2.6 Leeftijdsverdeling van allochtonen en autochtonen, naar sekse, 1992 (in procenten)

  0-4 5-9 10-1 15-1 20-2 25-2 30-3 35-3 40-4 45-4 50-5 55-5 60-6 65+

Turken

v 6 9 10,3 11,3 13,3 11,8 6,8 4,9 5,1 4,4 3,4 1,7 0,8 0,7 
14, 10,

m 8 9,6 9,1 9,1 11,7 13,8 9,3 5,4 4,2 4,9 5,8 2,7 0,9 0,7 
12,

Marokkan
en

v 1 4 13 11,5 10,8 8,2 6,6 6 4,3 3,2 3,4 1,7 0,5 0,4 
16, 14,

m 3 5 10,9 9,8 9,7 10,1 7,7 4,8 4,8 5,9 5,9 3,5 1,3 0,7 
13, 11,

Surinamer
s

v 6 1 8,6 8,4 10,4 11 10,7 8,8 6 4,2 3,1 2,4 1,9 3,9 
10, 10,

m 2 9 8,8 8,8 10,1 11,1 10,2 9,1 6,2 4,3 3,2 2,2 1,4 2,4 
11, 10,

Antillianen

v 6 1 8,7 8,7 12,3 10,9 10,1 8,2 6,6 4,4 2,9 2,2 1,5 2,9 
10, 10,

m 1 3 8,9 9,3 12,6 11,3 9,9 8,2 6,7 4,8 2,6 1,8 1,3 1,3 
11, 10,

autochton
en

v 5,8 5,4 5,6 6,3 8 8,1 7,9 7,4 7,5 6,6 5,2 4,9 4,9 4
16,

m 6,3 5,8 6 6,7 8,5 8,7 8,4 7,9 8,1 7 5,4 5 4,6 4
11,

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking
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Tabel 3.1 Huishoudtype vrouwen (15-35 jaar), naar leeftijd en etniciteit, 1992 (in procenten)

15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar

Turken
thuiswonend 67 12 5 1 
alleen 0 0 0 0 
alleen met partner 10 17 7 7 
met kinderen 6 53 78 84 
anders 17 18 9 7 
(n = 100%) (156) (190) (148) (90)

Marokkanen
thuiswonend 83 24 8 2 
alleen 0 1 1 0 
alleen met partner 8 21 13 7 
met kinderen 4 45 74 86 
anders 6 9 4 5 
(n = 100%) (144) (148) (118) (98)

Surinamers     
thuiswonend 84 34 7 5 
alleen 2 5 12 3 
alleen met partner 6 22 13 5 
met kinderen 1 31 65 82 
anders 8 7 4 5 
(n = 100%) (107) (117) (131) (125)

Antillianen
thuiswonend 71 16 3 2 
alleen 7 16 15 12 
alleen met partner 3 13 15 9 
met kinderen 5 29 57 70 
anders 15 25 10 7 
(n = 100%) (61) (83) (99) (96)

autochtonen
thuiswonend 85 29 4 1 
alleen 6 20 22 13 
alleen met partner 6 37 44 27 
met kinderen 2 9 27 57 
anders 2 5 2 2 
(n = 100%) (54) (103) (124) (115)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking 
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Tabel 3.2 Levensfase zelfstandig wonende vrouwen tot 35 jaar, naar leeftijd en etniciteit, 1992
(in procenten)

15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar

Turken
geen kind 88 46 17 9 
leeftijd jongste kind <
5jr 12 52 68 51 
leeftijd jongste kind
5-12 jr 0 1 15 38 
leeftijd jongste kind >12
jr 0 0 0 1 
N = 100% (x 1.000) 12,3 15,5 12,6 7,4 

Marokkanen
geen kind 95 59 27 14 
leeftijd jongste kind <
5jr 5 41 67 67 
leeftijd jongste kind
5-12 jr 0 1 6 18 
leeftijd jongste kind >12
jr 0 0 0 1 
N = 100% (x 1.000) 10 9,4 7,1 5,8 

Surinamers
geen kind 97 76 44 24 
leeftijd jongste kind <
5jr 3 22 42 40 
leeftijd jongste kind
5-12 jr 0 1 13 32 
leeftijd jongste kind >12
jr 0 0 0 4 
N = 100% (x 1.000) 11,3 13,9 14,7 14,3 

Antillianen
geen kind 95 77 53 32 
leeftijd jongste kind <
5jr 5 21 35 39 
leeftijd jongste kind
5-12 jr 0 2 11 27 
leeftijd jongste kind >12
jr 0 0 0 3 
N = 100% (x 1.000) 40,1 5,7 5 4,7 

autochtonen
geen kind 100 93 65 32 
leeftijd jongste kind <
5jr 0 7 32 48 
leeftijd jongste kind
5-12 jr 0 0 3 19 
leeftijd jongste kind >12
jr 0 0 0 1 
N = 100% (x 1.000) 405 515 527,7 511,8 

Bron: CBS (Registertellingen '92) SCP-bewerking
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Tabel 4.1 Personen met ten minste voltooid basisonderwijs, naar etniciteit, sekse en leeftijd,
1991 (in procenten)

15-24 25-29 30-39 40-49 50-64
jaar jaar jaar jaar jaar (n = 100%)

Turken v 92 87 66 30 15 (907)
m 98 96 88 82 61 (1.193)

Marokkan
en v 69 31 14 5 3 (770)

m 86 63 49 35 12 (1.097)

Suriname
rs v 96 95 88 81 66 (762)

m 99 95 90 86 78 (641)

Antilliane
n v 99 95 90 83 77 (490)

m 99 93 97 97 77 (400)

Autochton
en v 99 100 99 97 93 (734)

m 99 99 99 99 92 (727)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking



� �
��� ���

347

Tabel 4.2 Personen die in het voortgezet onderwijs een diploma hebben behaald, naar
etniciteit, sekse en leeftijd, 1991 (in procenten)

20-24 25-29 30-39 40-49 50-64 (n = 100%)
jaar jaar jaar jaar jaar

Turken v 40 22 16 3 1 (754)
m 54 44 30 14 5 (1.040)

Marokkanen v 25 18 3 - 1 (635)
m 43 35 21 11 1 (919)

Surinamers v 74 66 62 53 39 (656)
m 76 74 61 60 38 (531)

Antillianen v 79 74 66 53 45 (431)
m 83 71 70 66 57 (340)

autochtonen v 92 92 86 75 62 (682)
m 87 89 83 80 67 (536)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 4.3 Ontwikkeling van het leerlingprofiel van 12-jarigen, naar nationaliteit en sekse,
schooljaren 1984/'85-1990/'91  (in procenten)a

1984/'85 1985/'86 1989/'90 1990/'91

bao so vo bao so vo bao so vo   bao so vo

Turken
m 71 3 26 69 4 27 60 5 35 65 5 30
j 67 6 27 65 6 29 59 8 33 61 9 30

Marokkane
n

m 81 4 15 78 4 18 69 6 25 68 6 26
j 78 7 15 71 9 20 64 12 24 65 12 23

Nederlande
rs

m 32 4 64 32 4 64 35 4 61 34 4 62
j 37 8 55 37 8 55 38 9 53 37 9 54

Gegevens over het aantal 12-jarigen in het schooljaar 1991/'92 zijn weliswaar beschikbaar,a

maar doordat de teldatum is gewijzigd (van 16 januari voor de schooljaren 1990/'91 en
eerdere jaren, in 1 oktober van het schooljaar 1991/'92), is het niet goed mogelijk om de
tijdreeks in deze tabel zonder meer voort te zetten.

Bron: CBS (1992: 15)
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Tabel 4.4 Verdeling van 15-jarige leerlingen over het algemeen voortgezet onderwijs en het
lager beroepsonderwijs, naar nationaliteit en sekse, schooljaren 1984/'85 en 1991/'92 (in
procenten)

   vrouwen    mannen

1984/'85 1991/'92 1984/'85 1991/'92

Turken
avo 35 49 28 45
lbo 65 51 72 55
N = 100% 1.080 1.251 1.474) 1.505

Marokkanen
avo 29 48 25 47
lbo 71 52 75 53
N = 100% 726 1.535 803 1.608

Nederlanders
avo 69 75 57 65
lbo 31 25 43 35
N = 100% 116.543 81.379 119.839 85.966

Bron: CBS/ISEO (1987 en 1994)
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Tabel 4.5 Schoolverlaters met en zonder diploma gedurende de eerste vier jaar in het
voortgezet onderwijs naar etniciteit en sekse, schooljaren 1989/'90-1993/'94 (in procenten)

vertrokken van wiea

met diploma zonder diploma

v m v m v m

Turken 36 25 15 (43) 6 (25) 21 (57) 18 (75)
Marokkanen 25 33 9 (38) 7 (22) 15 (62) 25 (79)
Sur./Antillianen 30 30 7 (25) 7 (24) 22 (75) 20 (76)b

Nederlanders 14 20 8 (62) 13 (65) 5 (38) 7 (35)

Tussen haakjes staan de percentages vermeld waarbij het totaal aantal schoolverlaters ofa

schoolverlaatsters per etnische categorie op 100 is gesteld. Bijvoorbeeld: van alle Turkse
schoolverlaatsters heeft 43% de school verlaten met een diploma en 57% zonder een
diploma.
In de bron wordt deze categorie gevormd door Antillianen, Surinamers en Molukkers.b

Volgens mondelinge mededeling van het CBS is evenwel het absolute aantal Molukkers in
deze substeekproef verwaarloosbaar klein. 

Bron: Bosma (1994)
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Tabel 5.1 Aandeel werkzamen , niet-werkzamen  en overigen binnen bevolking van 15-65a b

jaar, naar etniciteit  en sekse, 1993 (in procenten)c

Turken Marokkane Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
werkzamen 18 9 38 36 43 
niet-werkzamen 7 3 12 10 5 
overigen 75 88 50 54 52 
(n=100%)(x 1.000) (74) (49) (92) (25) (4.604)

mannen
werkzamen 43 29 56 60 73 
niet-werkzamen 16 21 12 11 4 
overigen 41 50 32 29 23 
(n=100%)(x 1.000) (83) (63) (91) (20) (4.735)

Dat wil zeggen ten minste 12 uur per week werken.a

 Dat wil zeggen, die werk hebben aanvaard van minstens 12 uur per week en personen dieb

minstens 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten
ontplooien om werk voor tenminste 12 uur per week te vinden.

 Volgens de definitie: nationaliteit en/of geboorteland persoon.c

Bron: CBS (EBB'93)
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Tabel 5.2 Netto-arbeidsparticipatiegraad, naar leeftijd waarop de eventuele migratie
plaatsvond, sekse en etniciteit, 1991 (het aantal werkzamen in procenten van 15-65-jarigen,
excl. schoolgaanden)

Turke (n) Marokkan (n) Surinam (n) Antilian (n)a

vrouwen
in Nederland  
geboren 28 (39) 38 (48) 53 (62) 48 (76)
0-5 jaar 37 (51) 12 (33) 52 (54) # (10)
6-12 jaar 33 (95) 11 (89) 53 (101) # (20)
13-17 jaar 22 (165) 11 (104) 39 (101) 42 (55)
18 jaar en  
ouder 14 (504) 3 (463) 39 (405) 28 (336)
allen 19 (854) 8 (737) 43 (723) 34 (497)

mannen
in Nederland 
geboren 35 (26) # (18) 61 (44) 58 (33)
0-5 jaar 37 (49) 13 (38) 51 (47) # (10)
6-12 jaar 63 (150) 46 (112) 63 (75) # (24)
13-17 jaar 63 (190) 47 (182) 76 (83) 50 (44)
18 jaar en
ouder 50 (687) 42 (685) 63 (322) 57 (271)
allen 53 (1102) 42 (1035) 64 (571) 56 (382)

 (n = 100%).a

# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.3 Netto-arbeidsparticipatiegraad, naar verblijfsduur in Nederland, sekse en etniciteit,
1991 (aantal werkzamen in procenten van 15-65-jarigen, excl. schoolgaanden)

Turke (n) Marokkan (n) Suriname (n) Antilliane (n)a

vrouwen
in NL geboren 28 (39) 38 (48) 53 (62) 47 (76)
< 10 jaar in NL 11 (287) 5 (304) 31 (128) 18 (256)
10-14 jaar in 
NL 18 (287) 6 (255) 36 (175) 44 (81)
15-19 jaar in 
NL 33 (187) 7 (114) 45 (247) 60 (47)
� 20 jaar in NL 23 (66) # (19) 61 (104) 60 (37)
allen 20 (857) 8 (740) 43 (726) 34 (497)

mannen
in NL geboren 35 (26) # (18) 61 (44) 58 (33)
< 10 jaar in NL 56 (291) 41 (280) 47 (97) 39 (166)
10-14 jaar in
NL 65 (252) 54 (215) 64 (143) 71 (72)
15-19 jaar in
NL 55 (284) 45 (192) 67 (196) 60 (42)

� 20 jaar in NL 36 (253) (333) 75 (93) 81 (69)
34

allen 53 (1106) 42 (1038) 64 (573) 56 (382)

(n=100%).a

# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.4 Netto-arbeidsparticipatiegraad van vrouwen, naar leeftijd en etniciteit, 1991 (aantal
werkzamen in procenten van 15-65 jarigen, excl. schoolgaanden)

leeftijd Turken (n) Marok- (n) a-mer (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen s lianen tonen

Surin autoc

15-19 17 (106) 9 (89) 31 (45) # (24) # (24)
20-24 21 (187) 13 (146) 43 (113) 33 (76) 65 (95)
25-29 27 (148) 14 (123) 44 (134) 22 (99) 75 (123)
30-34 20 (93) 10 (104) 47 (131) 45 (114) 55 (113)
35-39 22 (90) 5 (83) 42 (106) 51 (63) 64 (86)
40-44 16 (94) 0 (70) 55 (74) 40 (38) 58 (77)
45-49 15 (74) 0 (51) 57 (46) 42 (31) 48 (52)
50-54 12 (41) 2 (56) 31 (39) 31 (29) 41 (39)
55-59 # (20) 3 (30) 20 (30) # (20) 23 (48)
60-64 # (11) # (3) # (8) # (8) 6 (53)
allen 19 (864) 8 (755) 43 (726) 34 (502) 54 (710)

(n=100%).a

# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.5 Netto-arbeidsparticipatiegraad vrouwen naar gezinsfase (leeftijd jongste
(thuiswonende) kind), leeftijd vrouw en etniciteit (aantal werkzamen in procenten van
15-65-jarigen excl. schoolgaanden), 1991

Turke Surin autoch
n Marok- a-mer Antil- -a

kanen s lianen tonen

zonder 25 (255) 1 (226) 55 (210) 41 (159) 7 (289)
jonger dan 44
jaar

vrouw met 
kind(eren)
leeftijd jongste
kind:

jonger dan 5
jaar  16 (278) 5 (322) 28 (186) 26 (143) 41 (96)
5-12 jaar 21 (170) 3 (123) 49 (158) 32 (101) 49 (85)
13-18 jaar 16 (74) 5 (42) 48 (79) 41 (32) 47 (70)
ouder dan
18 jaar 8 (37) (0) (14) 50 (40) 44 (25) 28 (51)

zonder
kinderen, ouder
dan 44 jaar 14 (51) 4 (26) 20 (54) 29 (42) 30 (120)

allen 19 (865) 8 (754) 43 (727) 34 (502) 54 (712)

 (n=100%).a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.6 Netto-arbeidsparticipatiegraad, naar plaats binnen het huishouden, sekse en
etniciteit, 1991 (aantal werkenden in procenten van 15-65-jarigen excl. schoolgaanden)

Turke Marok Surin autoc
n (n) - (n) a- (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen mers lianen tonen

vrouwen
inwonend
kind ouder
dan 15 jaar 30 (88) 17 (115) 46 (77) 28 (26) 72 (46)
alleenstaand # (0) (67) (3) 45 (62) 31 (70) 58 (124)
met partner 28 (94) 13 (91) 59 (86) 68 (62) 64 (218)
met partner
en kinderen
en eventueel
anderen 17 (557) 5 (499) 52 (255) 43 (140) 43 (270)
hoofd
eenouderge
zin # (1) (0) (4) 27 (211) 21 (163) 33 (33)
anders 14 (125) 4 (46) 29 (38) 12 (41) 67 (21)
totaal 19 (865) 6 (758) 43 (729) 36 (502) 53 (712)

mannen
inwonend
kind ouder
dan 15 jaar 50 (145) 29 (192) 54 (87) 42 (36) 82 (66)
alleenstaand 58 (91) 45 (131) 48 (77) 43 (84) 76 (118)
met partner 52 (102) 51 (106) 71 (87) 71 (68) 74 (221)
met partner
en eventueel
anderen 54 (589) 46 (534) 72 (257) 69 (143) 91 (262)
hoofd
eenouderge
zin 48 (164) (26) (23) (77) (13) (70) (10) (70) (10)
anders 43 (21) 37 (70) 50 (56) 26 (46) (79) (19)b

allen 19 (865) 42 ) 64 (577) 46 (387) 80 (696)
(1056

 (n = 100%).a

 Personen levend in andersoortige huishoudvormen (b.v. woongroepen) of personen dieb

niet tot het gezin behoren (b.v. ouders, neven, nichten, enz.).

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.7 Netto-arbeidsparticipatiegraad zelfstandig wonende vrouwen, naar kindertal en
etniciteit, 1991 (aantal werkenden in procenten van 15-65-jarigen excl. schoolgaanden)

Turken (n) Marok- (n) - (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen mers lianen tonen

Surina autoc

0 27 (95) 14 (97) 53 (159) 42 (146) 61 (349)
1 16 (186) 14 (116) 36 (162) 40 (120) 46 (138)
2 22 (155) 4 (73) 45 (163) 27 (117) 37 (116)
3 of meer 15 (219) 2 (315) 41 (140) 22 (64) 45 (49)
allen 19 (655) 6 (601) 44 (624) 36 (447) 53 (652)

(n = 100%).a

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.8 Netto-arbeidsparticipatiegraad naar land waar opleiding genoten is en verblijfsduur
in Nederland, sekse en etniciteit, 1991 (aantal werkenden in procenten van 15-65-jarigen,
excl. schoolgaanden) 

Turken (n) Marok- (n) Surina- (n) Antil- (n)a

kanen mers lianen

vrouwen
geen opleiding 12 (209) 1 (428) 11 (27) # (12)
opleiding in land
van herkomst en:

minder dan 5
jaar in NL 8 (143) 2 (48) 27 (49) 9 (115)
5-10 jaar in
NL 14 (72) 15 (27) 36 (33) 22 (50)
meer dan 10
jaar in NL 24 (252) 0 (52) 43 (220) 45 (69)

opleiding (o.a.) in
NL 32 (187) 18 (198) 48 (394) 45 (249)
allen 19 (863) 8 (753) 43 (723) 34 (495)

mannen
geen opleiding 42 (88) 33 (394) # (17) # (4)
opleiding in land
van herkomst en:

minder dan 5
jaar in NL 56 (160) 42 (84) 32 (28) 38 (56)
5-10 jaar in
NL 73 (67) 72 (43) # (19) 65 (31)
meer dan tien
jaar in NL 49 (484) 48 (198) 69 (150) 64 (59)

opleiding (o.a.) in
NL 56 (307) 45 (332) 66 (357) 58 (235)
allen 53 (1106) 42 (1051) 64 (571) 56 (385)

(n = 100%).a

# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking



� �
��� ���

359

Tabel 5.9 Netto-arbeidsparticipatiegraad, naar opleidingsniveau, sekse en etniciteit, 1991
(aantal werkenden als percentage van 15-65-jarigen, excl. schoolgaanden)

Turken (n) Marok- (n) - (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen mers lianen tonen

Surina autoc

vrouwen
geen
  
afgeronde
   opleiding 13 (282) 2 (504) 16 (188) 9 (43) # (15)
alleen
lager
   onderwijs
   afgerond 19 (403) 13 (139) 32 (195) 16 (134) 36 (118)
lbo 33 (39) 20 (25) 46 (102) 38 (77) 48 (153)
mavo 29 (82) 24 (41) 46 (159) 39 (97) 60 (96)
mbo 42 (26) # (12) 65 (88) 48 (63) 67 (97)
havo+  18 (28) # (10) 65 (79) 61 (71) 65 (216)
allen 19 (860) 8 (731) 43 (711) 34 (485) 55 (695)

mannen
geen
  
afgeronde
   opleiding 39 (144) 36 (521) 45 (51) # (17) # (17)
alleen
lager
   onderwijs
   afgerond 52 (618) 41 (291) 49 (152) 37 (97) 67 (125)
lbo 65 (83) 70 (53) 69 (108) 67 (87) 87 (129)
mavo 60 (151) 53 (68) 73 (102) 59 (39) 77 (68)
mbo 67 (49) 48 (21) 76 (53) 75 (47) 83 (109)
havo+ 52 (56) 60 (53) 78 (82) 62 (76) 83 (231)
allen 53 (1101) 42 (1007) 64 (548) 56 (363) 79 (679)

 (n = 100%).a

# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 5.10 Werkloosheid naar leeftijd, geslacht en etniciteit, 1991 (niet-werkzamen in
procenten van beroepsbevolking)

Turken (n) Marok- (n) - (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen mers lianen tonen

Surina autoc

vrouwen
15-24 jaar 54 (114) 65 (63) 38 (87) 54 (46) 16 (85)
25-29 jaar 46 (65) 59 (29) 35 (81) 63 (51) 7 (95)
30-39 jaar 40 (52) # (21) 37 (135) 39 (96) 12 (109)
40-49 jaar 43 (42) # (6) 21 (73) 39 (31) 17 (66)
50-64 jaar # (4) # (8) 48 (31) # (19) # (23)
allen 48 (277) 66 (128) 35 (409) 48 (243) 13 (378)b

mannen
15-24 jaar 35 (214) 46 (147) 36 (92) 43 (53) 12 (66)
25-29 jaar 27 (219) 37 (144) 27 (85) 40 (55) 4 (99)
30-39 jaar 32 (199) 32 (168) 27 (193) 29 (117) 7 (194)
40-49 jaar 33 (163) 34 (147) 19 (84) 20 (54) 7 (139)
50-64 jaar 54 (83) 47 (108) 27 (30) 24 (25) 8 (76)
allen 34 (881) 39 (715) 27 (485) 32 (304) 7 (576)

 (n = 100%).a

 Inclusief missings op categorieën, waardoor het totaal af kan wijken van de optelling vanb

de absolute aantallen van de categorieën.
# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) (tabel 3.15a: 109)
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Tabel 5.11 Werkloosheid naar opleidingsniveau, sekse  en etniciteit, 1991 (niet-werkzamen in
procenten van beroepsbevolking)

Turken (n) Marok- (n) - (n) Antil- (n) h- (n)a

kanen mers lianen tonen

Surina autoc

vrouwen
ongeschool
d of ten
hoogste lo 49 (188) 73 (80) 54 (117) 72 (64) 19 (47)
lbo, mavo 44 (61) # (21) 34 (148) 48 (88) 11 (112)
mbo,havo
en vwo # (21) # (4) 22 (78) 29 (52 10 (101)
hbo en wo # (0) # (3) 10 (31) # (18) 14 (98)
allen 48 (277) 66 (128) 35 (409) 48 (243) 13 (378)b

mannen
ongeschool
d of ten
hoogste lo 35 (581) 42 (528) 44 (160) 53 (88) 11 (106)
lbo, mavo 28 (192) 19 (81) 22 (171) 24 *99) 4 (161)
mbo,havo
en vwo 30 (69) 33 (36) 8 (72) 17 (60) 5 (149)
hbo en wo # (14) # (15) 14 (36) 8 (26) 7 (132)
allen 34 (881) 39 (715) 27 (485) 32 (304) 7 (576)

 (n = 100%).a

Inclusief missings op categorieën, waardoor het totaal af kan wijken van de optelling vanb

de absolute aantallen van de categorieën.
# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) (tabel 3.15b: 109)
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Tabel 5.12 Werkloosheid naar periode van vestiging, sekse en etniciteit, 1991 (niet-
werkzamen in procenten van de beroepsbevolking)

Turken (n) Marok- (n) Surina- (n) Antil- (n)a

kanen mers lianen

vrouwen
in NL geboren # (11) # (8) 28 (25) # (8)
1990-1991 # (39) # (18) # (9) # (14)
1985-1989 76 (173) 67 (143) 47 (47) 47 (100)
1980-1984 53 (118) 72 (107) 31 (62) 33 (45)
1975-1979 32 (218) 61 (148) 25 (163) 22 (55)
1970-1974 37 (228) # (158) 25 (128) 19 (27)
voor 1970 # (88) # (125) 9 (47) 9 (53)
allen 48 (277) 66 (128) 35 (409) 48 (243)b

mannen
in NL geboren # (11) # (8) 28 (25) # (8)
1990-1991 69 (39) # (18) #( (9) # (14)
1985-1989 31 (173) 47 (143) 47 (47) 47 (100)
1980-1984 23 (118) 29 (107) 31 (62) 33 (45)
1975-1979 30 (218) 34 (148) 25 (163) 22 (55)
1970-1974 36 (228) 41 (158) 25 (128) 19 (27)
voor 1970 45 (88) 36 (125)  9 (47) 9 (53)
allen 34 (881) 39 (715) 27 (485) 32 (304)

(n = 100%).a

Inclusief missings op categorieën, waardoor het totaal af kan wijken van de optelling van deb

absolute aantallen van de categorieën.
# = minder dan 25 respondenten in het totaal.

Bron: ISEO (SPVA'91) (tabel 3.15d: 110)
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Tabel 5.13 Niet-werkzame werkzoekenden, naar opleidingsniveau, sekse en etniciteit, 1991
(in procenten) 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen
hoogstens l.o. 72 81 47 43 22
lbo 11 7 17 20 17
mavo 10 8 22 20 9
mbo 5 0 8 12 13
havo+ 3 4 7 5 39
(n=100%) (132) (73) (138) (113) (46)

mannen
hoogstens l.o. 71 85 56 58 32
lbo 6 4 19 19 7
mavo 13 5 14 9 10
mbo 4 2 5 7 12
havo+ 6 4 6 8 39
(n=100%) (293) (262) (125) (90) (41)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking 
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Tabel 5.14 Niet-werkzame werkzoekende vrouwen, naar leeftijd van hun (eventuele)
jongste kind en etniciteit, 1991 (in procenten van niet-werkzame werkzoekende
zelfstandig wonende vrouwen)

Turke Marokkan Suriname Antillian autochton

geen kind of jongste kind ouder dan 32 43 43 39 84
jongste kind jonger dan 5 jaar 54 51 29 34 9
jongste kind 5 tot 12 jaar 14 6 28 27 8
(n = 100%) (95) (61) (121) (99) (43)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking

Tabel 5.15 Niet-werkzame werkzoekende vrouwen, naar plaats in het gezin en etniciteit, 1991
(in procenten van het aantal niet-werkzame werkzoekende zelfstandig wonende vrouwen)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

alleenstaand 0  2  12  17  40
met partner en zonder
kinderen 23 33 11  5  28
met partner en kinderen 76 57 29 16 23
hoofd van eenoudergezin  1  5 46 58  9
overig 0  3  3  4 0
(n = 100%) (95) (61) (121) (99) (43)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking 
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Tabel 5.16 Inkomensbronnen van jonge vrouwen, naar leeftijd en etniciteit, 1991 (in
procenten)

15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar

Turken
geen 78 69 62 65
uit arbeid 10 20 26 20
uitkering e.d. 12 11 12 15
    w.o. studiebeurs   6 2 0 0
(n = 100%) (156) (194) (151) (94)

Marokkanen
geen 78 68 74 84
uit arbeid 6 11 14 10
uitkering e.d. 18 21 12 6
    w.o. studiebeurs 10 4 0 0
(n = 100%) (142) (152) (125) (104)

Surinamers
geen 64 15 25 16
uit arbeid 13 39 43 46
uitkering e.d. 23 46 32 38
    w.o. studiebeurs 18 11 2 0
(n = 100%) (106) (126) (134) (129)

Antillianen
geen 71 21 14 12
uit arbeid 2 24 21 42
uitkering e.d. 27 55 65 46
    w.o. studiebeurs 18 24 12 1
(n = 100%) (61) (91) (103) (113)

autochtonen
geen 50 12 15 33
uit arbeid 26 57 72 50
uitkering e.d. 24 31 13 17
    w.o. studiebeurs 20 16 2 0
(n = 100%) (54) (103) (123) (115)

Bron: ISEO (SPVA'91) SCP-bewerking
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Tabel 6.1 Tijdsbesteding van scholieren  aan een aantal verplichtende bezigheden na schooltijd, naara

sekse en etniciteit 1991 (in gemiddeld aantal uren per week)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

sd (n) sd (n) sd (n) sd (n) sd (n)b c

meisjes                 
schoolse (568
act. 10 6,7 (89) 9 6 (119) 10,6 6,7 (219) 10 5,4 (64) 12,6 6,8 9)d

huishou- (581
delijk 9,8 9,1 (97) 9,1 7,7 (132) 9,2 7,6 (243) 5,8 6,2 (60) 5,5 5,6 7)

baantje 1,5 3,1 (102) 2,4 4,5 (145) 2,7 4,5 (242) 2,1 3,9 (69) 3,7 4,8 5)e

(601

jongens
schoolse (568
act. 10 7 (106) 9,6 6,2 (117) 10,5 6,7 (184) 10,9 6,5 (57) 11,4 6,3 9)
huishou- (564
delijk 4,4 6,5 (105) 3,9 5,6 (120) 6,3 6,4 (210) 4,9 5,6 (57) 3,8 4,8 4)

baantje 2,2 4,8 (125) 3,5 6,1 (140) 2,8 4,8 (222) 3,5 5,6 (63) 5,1 6,4 5)
(590

Inclusief degenen die nul uur zeggen te besteden aan activiteit en exclusief degenen diea

geen antwoord hebben gegeven.
sd = standaarddeviatie.b 

(n=100%).c 

Schoolse activiteiten = huiswerk maken, bijles volgen en de reistijd tussen school end

huis.
Baantje = alleen reguliere baantjes na schooltijd, in een gewone schoolweek.e

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Tabel 6.2 Tijdsbesteding van scholieren  aan een aantal vrijetijd bezigheden, 1991 (in gemiddeld aantala

uren per week)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

sd (n) sd (n) sd (n) sd (n) sd (n)b c

meisjes                 
sport,
hobbie (133 (230 (569
s, enz. 3,8 4,3 (99) 3,5 4,8 ) 4,4 5,3 ) 3,6 3,5 (66) 5,8 5,3 2)d

uitgaan
e 3 4,3 ) 2,5 4,9 ) 4,1 5,3 ) 4,9 4,6 (66) 5,2 5,1 5)

(100 (136 (237 (576

familie 4,8 5,3 ) 4,7 5,1 ) 3,3 4,9 ) 5,7 9,2 (71) 2,9 3,8 1)
(107 (142 (249 (597

jongen
s
sport,
hobbie (116 (130 (208 (559
s, enz. 6,7 6,5 ) 6,4 5,3 ) 6,8 6,4 ) 8,2 6,6 (59) 7,6 6,2 5)

uitgaan 5,4 5,6 ) 6,6 5,9 ) 5,3 5,8 ) 5,2 5,1 (62) 5,6 6 8)
(124 (136 (204 (565

familie 3,4 7,3 ) 2,8 4,5 ) 3,5 5,8 ) 3,4 6 (63) 2,6 3,6 0)
(128 (145 (219 (585

 Inclusief degenen die nul uur zeggen te besteden aan activiteit en exclusief degenen diea

geen antwoord hebben gegeven.
sd = standaarddeviatie.b 

(n=100%).c 

Sport, hobbies, enz. = sporten, sport kijken, hobbies en muziek maken.d

Uitgaan = gaan naar disco, bar, bioscoop en club.e

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Tabel 6.3 Leeftijd waarop scholieren  verwachten dat een gebeurtenis in hun leven leven zal plaatsvinden,a

naar sekse en etniciteit, 1992 (in gemiddelde voorspelde leeftijd)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

sd (n) sd (n) sd (n) sd (n) sd (n)b c

meisjes
zelfstand 20, 20, 19, 19, (565
ig wonen 3 2,3 (98) 1 2,7 (138) 20,3 2,7 (244) 6 2,2 (70) 8 2,4 9)
opleiding
afronden

werken 2 2,9 (102) 9 2,9 (140) 21 3 (245) 1 3 (72) 7 2,8 2)
21, 20, 22, 21, (562

eerste 23, 24, 25, 25, (545
kind 9 3 (96) 1 2,7 (134) 24,6 3,2 (236) 3 3,4 (68) 4 3 2)

jongens
zelfstand 20, 20, 20, (541
ig wonen 21 3,5 (120) 7 2,7 (140) 20,8 2,9 (216) 1 3,3 (55) 8 3,2 3)
opleiding
afronden

werken 9 3,1 (129) 4 3,9 (143) 22,1 3,4 (215) 9 3,1 (53) 7 3 8)
21, 22, 22, 22, (564

eerste 24, 26, 26, (497
kind 6 2,9 (125) 26 3,7 (134) 25,5 3,4 (191) 3 3,9 (48) 2 3,3 0)

 Exclusief degenen die geen leeftijd wisten te noemen, dan wel geen antwoord gaven,a

danwel de betreffende gebeurtenis niet ambieerden.
sd = standaarddeviatie.b 

(n = 100%).c 

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Tabel 6.4 Toekomstige werkambities van meisjes tegenover de wensen die jongens koesteren
ten aanzien van de werkweek van hun toekomstige partner, naar etniciteit (in procenten)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

meisje van meisje van meisje van meisje van meisje van
s zelf jongen s zelf jongen s zelf jongen s zelf jongen s zelf jongen

wens wens wens wens wens

s s s s s

niet werken 1 31 3 23 1 10 0 9 1 13 
deeltijd 53 53 64 64 55 59 55 53 56 63 
voltijd 46 17 33 13 43 31 45 38 43 25 
(n=100%) (91) (114) (131) (127) (228) (199) (67) (55) (5445) (5316)

Exclusief degenen die geen antwoord wisten te geven.a

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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Tabel 6.5 Toekomstige gewenste taakverdeling tussen de partners, naar sekse en etniciteit,
1992 (scholieren die de genoemde taak gezamenlijk uit wensen te oefenen in procenten van
totaal)a

verzorging (n=100%) werken 100%) ng 100%)
kinderen

(n = huishoudi (n =

Turken
meisjes 82 (102) 95 (106) 64 (105)
jongens 70 (126) 48 (126) 45 (124)

Marokkanen   
meisjes 87 (149) 79 (148) 64 (147)
jongens 72 (140) 54 (149) 60 (141)

Surinamers
meisjes 89 (255) 91 (254) 75 (257)
jongens 88 (211) 77 (218) 68 (215)

Antillianen
meisjes 90 (73) 89 (73) 69 (73)
jongens 92 (61) 70 (60) 66 (61)

autochtonen
meisjes 91 (6.073) 85 (6.110) 72 (6.122)
jongens 84 (5.840) 67 (5.879) 47 (5.870)

Exclusief degenen die geen antwoord op de vraag gaven.a

Bron: NIBUD (Scholierenonderzoek 1992) SCP-bewerking
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BIJLAGE C  LIJST VAN AFKORTINGEN

AAW Algemene arbeidsongeschiktheidswet
AWW Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
avo algemeen voortgezet onderwijs
AWW Algemene weduwen- en wezenwet
bao basisonderwijs
bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
EBB Enquête beroepsbevolking
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
ibo individueel beroepsonderwijs
lbo lager beroepsonderwijs
lo lager onderwijs
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
NWW Nieuwe werkloosheidswet
RWW Rijksgroepering werkloze werknemers
so speciaal onderwijs
vavo voortgezet algemeen vormend onderwijs
vo voortgezet onderwijs
vut vervroegde (vrijwillige) uittreding
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
wo wetenschappelijk onderwijs
WWV Wet werkloosheidsvoorziening
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SUMMARY

1 Introduction

This study is part of a series of publications entitled The Women's Social Atlas. Part
1 appeared in 1991, and looked at Health and care; Sexuality and (sexual) violence;
part 2, on Work, income and facilities for combining work and child care, was
published in 1993. The present publication is part 3 of the series, and looks at the
position of Ethnic minority women in the Netherlands.

The study looks at the four largest ethnic minority groups in the Netherlands: Turks,
Moroccans, Surinamese and Antilleans, who together make up 5% of the
population. Since recently, women have accounted for around half the membership
of these four groups. The term `ethnic minority' is generally used in this report to
refer to all four groups studied.

The question addressed by the study was: How specific is the situation of ethnic
minority women in Dutch society? In the first place the fields of education and the
labour market were studied, because both minorities policy and sexual equality
policy regard these two areas as key sectors of society. In these fields attempts are
being made to bring about equal participation by ethnic minorities and women.
Three other subjects were also examined: migration history and the nature of family
life, because this background has a major impact on the position of ethnic minority
women in Dutch society; and the behaviour and ideas of ethnic minority youngsters,
because this may give indications of future developments.

The question implies that the position of ethnic minority women has been constantly
compared with that of Dutch women, and with that of their male counterparts. Also,
the positions of the four individual ethnic groups have been compared mutually
where possible. So, many directions of comparison were possible. However, the
various combinations are not always interesting, so a number of more detailed `sub-
questions' were set out for each field of study.

This summary first sets out the sub-questions and presents the results in the form of
answers to those questions. The study is based to a large extent on secondary
analysis of existing data, and the definition of origin differs according to the source
used. However, individuals are generally regarded as being Turkish, Moroccan,
Surinamese or Antillean if they or one of their parents were born in Turkey,
Morocco, Suriname or the Netherlands Antilles.
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2 Migration history and life in the Netherlands

All ethnic minority women, or their parents, have undertaken a move to a place
thousands of kilometres from their homeland. They have moved to a relatively
unknown environment, usually with a specific aim in mind. The parts of this study
that look at the social status of ethnic minority women in Dutch society refer
repeatedly to their migration history, the demography of the group and the life in the
households to which they belong. It is impossible to understand the differences
between ethnic minority and Dutch women without knowing something of their
background.

Chapter 2 therefore serves as an introduction to the subsequent chapters, and
focuses on the following questions:
a) How does the migration history of ethnic minority women differ from that of

ethnic minority men who have come to the Netherlands?
b) What differences and similarities exist in the demographic composition of the

various ethnic groups, and between ethnic groups and the Dutch?
c) Does the migration background (length of stay and age on migration) of ethnic

minority women living in the Netherlands differ from that of men?
d) What are the living conditions for ethnic minority groups in the Netherlands?
e) What rights of residence do ethnic minority women have in the initial years

after arrival in the Netherlands, after divorce, and to what extent are they able to
marry a partner living in their country of origin?

This chapter shows that most immigrants have been in the Netherlands for no longer
than twenty years. The second generation of immigrants, those born in the
Netherlands, still account for only a third of the ethnic minority population. Most of
them have not yet reached adulthood.

Moroccans and Turks came to the Netherlands to work. Most of them came with the
aim of making enough money to build up a better existence in their country of
origin. They intended their stay to be temporary, but things turned out differently. In
practice, it took too long to save enough money to guarantee a good future for the
family in the country of origin. The Turkish and Moroccan guest workers decided
on mass to bring their families over to the Netherlands, and the period of labour
migration was followed by a period of family reunions. Most of the immigrants'
children seek a spouse in their country of origin, a process known as `marriage
migration'.

Migration from Suriname and the Netherlands Antilles was prompted by different
factors, rooted in colonial connections. Suriname has been independent since 1975,
and possibilities for migration have been limited since then, but there are no
restrictions on migration from the Netherlands Antilles. The nature of migration
from Suriname and the Antilles has changed over the years. In short, it is no longer
merely the elite who migrate, but people from all levels of society. Indeed, a large
majority of Antillean immigrants in recent years have been from the lowest
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socioeconomic classes. One similarity between the four ethnic groups is their
settlement in the western part of the Netherlands, particularly the major cities.

Question a: The migration history of adult Turkish and Moroccan women now
living in the Netherlands clearly differs from that of men, while the migration
history of women from Suriname and the Antilles is little different from that of men
from these countries. In fact, three types of Turkish and Moroccan immigrant who
migrated as adults can be distinguished: first, the labour migrants (mainly men);
second, the women who came over to be reunited with their husbands; and third,
marriage migrants (both men and women, although men have clearly come to
predominate in recent years). There are also another two groups largely made up of
minors at present: the children who migrated with their parents and have grown up
in the Netherlands, and the second generation who were born here. There are
roughly equal numbers of boys and girls in each group. On average, Turkish and
Moroccan women have spent less time in the Netherlands and were older when they
migrated than their male counterparts.

The second question (b) looks at demographic differences. Ethnic groups have a
young profile, and older people are clearly under-represented, although their
numbers are growing. This means, among other things, that in the large cities ethnic
minorities make up a significant proportion of the young population, but they are in
the minority in older age groups. The ratio of men to women is roughly balanced in
all four groups at present. A number of years ago, men predominated among Turks
and Moroccans, while there has always been a balance between the sexes among the
Surinamese and Antilleans.

Question c: Turkish and Moroccan women have on average spent a shorter time in
the Netherlands than their male counterparts, and were also older on average when
they migrated. The migration background of Surinamese women differs little from
that of Surinamese men. More Antillean women than men were born in the
Netherlands, and have been here for a shorter time.

Question d concerns the living conditions in the Netherlands. Ethnic minorities are
concentrated in the west of the country, largely in the major cities. Within these
cities there are a number of areas with high concentrations of ethnic minority
residents, while in other areas there are virtually no immigrants. To some extent,
Turks and Moroccans live in different areas to Surinamese and Antilleans, who
prefer newer and somewhat more expensive homes. The average quality of Turkish
and Moroccan homes is below that of Dutch homes, the main difference being the
higher number of people living in a house or apartment.

Foreigners have a legal status that differs from to the Dutch in the Netherlands
(question e). Compared with other countries, foreigners in the Netherlands have a
strong legal status, although in the first years of residence it is quite weak. After a
number of years they gain more legal rights; this occurs more quickly, if the income
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reaches a certain level. Ability to bring a partner from the country of origin to the
Netherlands also depends on work and income.

3 Relationships

Chapter 3 looks at ethnic minority women's social networks. The relationship
between men and women, between women and their children and the position of
women within the broader family network often determine the position women
occupy in other areas of society. Whether a woman does paid work will often
depend on the home situation. Whether a girl studies will depend to some extent on
the norms and values regarding the role a girl is expected to play in her future home
and family. The strong links between private circumstances and educational and
work career are the main reason for giving relationships such a prominence in this
report.

The chapter looks at the following questions:
a) What differences exist between ethnic minorities and the Dutch in terms of

family type and the phasing of family-building?
b) What lines of behaviour do ethnic minority cultures dictate for the sexes, and to

what extent do they differ from those common in Dutch society?
c) To what extent does family planning among ethnic minority women differ from

that practised by Dutch women?
d) What is the basis of the traditional social structure and to what extent does it

differ from that common in the Netherlands?
e) What happens to the social relationships of ethnic minority women after

migration to the Netherlands?

Question a: Ethnic minority families generally differ from the average Dutch
family. They are usually larger and many ethnic minority families are still
expanding; their children are still young and more can be expected. Especially
among Turks and Moroccans virtually no women live alone, and there are few two-
person households compared with the native Dutch population. There is a relatively
high proportion of one-parent families among the Surinamese and Antilleans.

The analysis also showed that Turks and Moroccans hardly ever live together
without being married. In many Moroccan marriages, there is a large age gap
between the two partners. A large minority of Surinamese, Antilleans and Dutch
cohabit with their partner. Unlike the Dutch, many of the Surinamese and Antilleans
with children are also unmarried. They are not only less likely to be married but also
have a higher divorce rate.

The process of family-building differs from that of the Dutch population. Turkish
and Moroccan women tend to have their first child at a relatively early age, and
have a lot of children, so children form part of the household for a long period of
time. This currently means that most Turkish and Moroccan women between the
ages of twenty and thirty are mothers, whereas Dutch women of this age either live
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alone, or with a partner. However, family-building among Turks and Moroccans is
clearly changing. The age on marriage is rising, and the birth rate is falling. The
only thing that does not seem to be changing is the short period between marriage
and the arrival of the first child, and there are still few women who run a household
without a husband and/or children.

It is more difficult to pinpoint differences in family-building processes among
Surinamese and Antillean people, on the one hand, and the Dutch on the other. This
is because there are so many individual differences among Surinamese and
Antillean women. Some have children at an early age, while others postpone
motherhood for many years. In comparison to Dutch women, few are married, and
not everybody tends to marry simply because a child is on the way.

The second question (b) refers to the behaviour expected of the different sexes
within the cultures of their country of origin. However, expectations say little about
actual behaviour, which varies enormously. In Moslem countries, it is important for
women to remain a virgin until they marry. Furthermore, the collective interest
prevails above individual development. The attendant system of honour and
dishonour means that the behaviour of women has a great bearing on the standing of
the family. The actual rules regarding their behaviour differ, although the behaviour
of women outside the home is always subject to a high degree of social control. In
the Hindustani Surinamese culture, too, virginity on marriage is expected of
women, as is subordination to men. This has come in for criticism in some circles in
Suriname and fewer and fewer young Surinamese women in the Netherlands are
willing to submit to these strict rules of behaviour. Creoles (Surinamese and
Antillean) have sharply differing expectations of the behaviour of men and women,
although the rules are unwritten. Men and women operate in different spheres.
Sexual relations are not reserved for married couples and, in comparison with the
Dutch, relationships between Creole Surinamese and Antilleans tend to be shorter
and less monogamous.

Question c: The fact that more and more ethnic minority women are using
contraceptives indicates that they have a pressing need for family planning. Until
marriage there is a taboo on sex in Turkish, Moroccan and Hindustani families. The
Surinamese regard talking about sex as disrespectful. This means that ethnic
minority women, particularly younger ones, know little about the use of
contraceptives, one of the reasons why they request abortion more often than Dutch
women. The abortion rate among Surinamese and Antillean women is high. This is
also due to the instability of their relationships and their poor socioeconomic status.

Question d: There are, generally speaking, a number of differences between Turkish
and Moroccan social structures and Dutch social structures. Parents play a major
role in their children's choice of marriage partner, and the division of
responsibilities within the marriage is stricter than in Dutch society. Upbringing is
geared more towards fostering a sense of collectiveness, is more sex-specific and
focuses more than the typical Dutch child's upbringing on respect for parents, older
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people and authority. Finally, women' networks play a more important (controlling
and supporting) role in the lives of Turkish and Moroccan women than in the lives
of Dutch women. The comparisons here serve to illustrate that these elements are
also present in Dutch society, albeit to a lesser extent. The average Turk or
Moroccan occupies a different position on a continuum of values than the average
Dutch person. That is not to say, however, that every Turk or Moroccan differs in
this respect from every Dutch person, as there are many individual variations.

Marriage has a different significance to Creoles (from lower socioeconomic classes)
than to Dutch people. Spouses do not develop a symbiotic dependent relationship.
The father generally has little to do with household affairs. However, the bonds
between women are strong and other women play an important role in child rearing.
The relationship between children and parents is more authoritarian than in Dutch
families, with a strong emphasis on obedience and respect. Pregnancy is not
planned, but is simply regarded as part of life. This applies less the higher the social
class.

The Hindustani social structure is similar to that of Moslems. Marriage is of central
importance, but is placed within a larger family context. The relationship between
men and women is not balanced. Child care and housework are the responsibility of
the women, although they are now gaining more responsibilities outside the home.
Socialisation is different for the two sexes.

The final question (e) concerns the possible effects of migration to the Netherlands
on the basic values that underpin social life. Nothing can be said with any certainty
about this.

On arrival in the Netherlands, immigrants are confronted with norms and values
regarding relationships that differ from those they have been used to. Those who
move directly from a rural community to a large city in the Netherlands face the
most extreme changes. For instance, women in the Netherlands are subjected to far
less restrictive rules regarding behaviour in public than women are in Turkey and
Morocco. Turkish en Moroccan women may experience this as both liberating and
threatening. Furthermore, most Turkish and Moroccan marriages consist of 1) men
and women who have been reunited after years of separation, 2) a man with a wife
who has come specially to the Netherlands in order to marry him or 3) a woman
with a husband who has come specially to the Netherlands to marry her. These
special circumstances have an impact on the relationship between the spouses.
Sometimes it places the woman in a more independent position, but in other cases
she will have less freedom of movement than women in Turkey and Morocco. In
terms of child rearing, Turkish and Moroccan women have to contend with the
different style of education that their children experience at school. It is sometimes
difficult to reconcile the two styles, which entail different expectations. At this point
most families find themselves in a unique situation, with children who have grown
up in a different country from their parents. In fact, Turks and Moroccans are
confronted with the cultural differences every day within their own family, and this
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affects family relations. Children are sometimes subjected to extra restrictions (in
response to psychological resistance to integration), sometimes they gain more
power to make decisions than they would otherwise have, and sometimes the
`forwardness' of the children strongly undermines their parents' authority. It is
highly doubtful whether these changes continue into the next generation because at
least one of the parents has grown up in the Netherlands. Finally, the social
networks of Turkish and Moroccan women in the Netherlands generally have a
different significance than they have in Turkey and Morocco. The geographical
distance from each other is greater, but this serves only to increase, rather than
decrease, the threat of rumours. Some  immigrant women regard change as a
rejection of their own culture and exercise social pressure to keep it in check. It is
not so easy to call on each other, and behaviour is regulated more by social control
in some neighbourhoods. Contact with Dutch people can give an extra dimension to
women's pattern of social relationships, but as yet plays only a small role in the
overall social network.

Surinamese and Antillean immigrants will already have become acquainted with
Dutch middle class ways in their country of origin. Creole Surinamese and
Antilleans have been able to continue their Caribbean lifestyle with little difficulty
in the large cities in the Netherlands. The autonomous and independent lifestyle of
women was in line with the developments taking place in the Netherlands at the
time of migration. It would seem that Surinamese and Antillean women in the
Netherlands are more and more keen to lead a middle-class lifestyle, probably as a
result of their improving socioeconomic status. This has been accompanied by a
stronger desire for a more stable relationship, without any loss of autonomy. In
terms of upbringing, individual development and negotiation are not given as much
emphasis as in Dutch families and in the Dutch education system. This might lead
to changes in styles of upbringing at home, although Surinamese and Antillean
women resent the liberties that Dutch children take. It is also more difficult for
Creole Surinamese and Antilleans to form an extended social network than it is in
their country of origin. Many have entered into friendships and relationships with
Dutch people.

Finally, most Hindustani Surinamese migrated with their entire family. Unlike most
Turkish and Moroccan first-generation women, they became assimilated into Dutch
society in much the same way as their husbands. Few migrated in order to marry.
This means that cultural differences between spouses are an insignificant factor
when it comes to the stability of relationships. Although Hindustanis from Suriname
will have encountered Dutch norms and values in their country of origin, most of
them led such an isolated life there that it was not until they arrived in the
Netherlands that they were swamped in another culture. This prompted a number of
women to desire more freedom, and some of them have been successful in gaining
it. The rising divorce rate shows that this has led to many marital problems. Like
Turks and Moroccans, these families face the existence of two cultures in one
family, and a decline in the importance of networks as a result of physical distance
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and the presence of a high degree of social control in response to life in a different
culture.

4 Education

There are major differences in the levels of education of the immigrant and Dutch
populations. Moroccans have the lowest level of education, followed by Turks.
Dutch people are the best educated, while Surinamese and Antilleans are at a level
slightly below that of the Dutch. The educational performances of children, like
those of their parents, are lowest among Turkish and Moroccan pupils, and best
among Dutch children, while Surinamese and Antillean children occupy a position
somewhere in the middle.

Chapter 4 looks at the following questions:
a) To what extent does women's level of education differ from that of men in the

different ethnic groups? Are there groups where the differences between the
sexes are clearly greater or smaller?

b) It is known that younger generations of immigrants achieve a higher level of
education than older generations. Are there also signs that the differences
between the sexes are diminishing within the different groups?

c) Are there differences in educational performance between the sexes in the
ethnic groups, and to what extent are they similar to differences in performance
in the Dutch population?

d) Is there sex segregation regarding educational fields of study within the ethnic
groups and if so, to what extent are they similar to the segregation among the
Dutch students?

e) To what extent can general explanations (i.e. not differentiated by sex)
proposed for the poorer educational performances of immigrant youngsters be
regarded as satisfactory and applicable to the situation of girls?

Question a: Many Turks and, more especially, Moroccans never went to school in
their youth. 64% of adult Moroccan women and 43% of men had no primary
education. This is also the case among Turks, albeit to a lesser extent; 26% of
Turkish women had no basic education, 8% of men had none. The women in all the
ethnic groups have a lower level of education than the men. The difference between
the sexes is greatest among Moroccans, followed by the Turks, including in the
youngest generation that has just passed school-leaving age (those in their twenties).
The difference between the sexes is small among the Surinamese and Antillean
populations, in both the older and younger generations. The difference is also small
amongst the Dutch, and has entirely disappeared in the youngest generations (in
their twenties).

Question b: One may assume that the difference between the sexes in terms of
education will be smaller among the Moroccan - and possibly also the Turkish -
generation that is still at school than it is among the older generations. Both boys
and girls are staying in education until roughly the school-leaving age, and the
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proportion of girls in secondary education has risen to 46% among the Moroccans,
and to 43% amongst the Turks (among the Dutch 48% of pupils in secondary
education are girls).

Question c: The differences in education in the adult population are to some extent
reflected by the educational success of the present school populations. This is
clearly visible in language and arithmetic test results from primary and secondary
schools. Of the five ethno-cultural categories distinguished, Turkish and Moroccan
girls and boys score lowest in the language tests, and there are no differences
between the sexes. They also perform worst in arithmetic tests, although here there
is a difference between girls and boys. Turkish and Moroccan girls produce the
poorest performances in all ten sex-origin categories.

Surinamese and Antillean pupils generally perform better in language and
arithmetic tests than Turkish and Moroccan pupils, but worse than Dutch
youngsters. They clearly occupy the middle ground in terms of language
performance, and this applies to both boys and girls. Their performances in
arithmetic tests vary with the research referred to, ranging from approximately the
level of Dutch pupils to as low as the scores typically achieved by Turkish and
Moroccan pupils. The differences between the sexes among Surinamese and
Antillean pupils do not always show the classic pattern (boys generally score higher
than girls in arithmetic) in all studies.

Turkish and Moroccan youngsters are much more overrepresented in lower
vocational education than Dutch youngsters. At the age of 15 around half of Turkish
and Moroccan girls and boys are taking lower vocational courses; the figure for
Dutch girls is 25%, and for Dutch boys, 35%. However, participation in lower
vocational education declined in all these categories in recent years.

Surinamese youngsters are also more overrepresented in lower vocational education
than Dutch youngsters. However, Surinamese girls are less strongly overrepresented
than Turkish and Moroccan girls, while Surinamese boys are just as overrepresented
as Turkish and Moroccan boys. 

There are considerable differences in the likelihood of different sex-origin
categories having to repeat a school year at secondary school. The least likely to
have to repeat are Dutch, Turkish and Moroccan girls and Dutch boys. Moroccan
and Surinamese boys and Surinamese girls are most likely to have to repeat. In fact,
their numbers are so high that they have caused some concern. Turkish boys fall
somewhere in the middle. School absentaeism is lowest among Dutch and Turkish
girls and Dutch boys. Among the other categories, school absentaeism levels are
least alarming among Surinamese boys, and most alarming among Moroccan boys
and girls, who both have the same rate on average.
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Research results on the number of youngsters leaving school without any
qualifications differ according to the phase of secondary education studied and the
period of time taken into account. One can say that, for each phase and period, there
are fewest drop-outs among Dutch boys and girls, and most among Moroccan boys.
In the first three years of secondary education, the drop-out rate among Surinamese,
Moroccan and Turkish girls is lowest, and lower than that of their male
counterparts. Immediately after the fourth year the drop-out rates rise significantly
for boys and girls in all ethnic categories, and there is a tendency for differences
between the sexes - to the advantage of girls - to disappear. Only among Moroccan
youngsters do these differences tend to persist, with boys maintaining a higher
drop-out rate than girls.

If we look not only at youngsters leaving school without qualifications but also at
those leaving with a diploma, we notice that immediately after the fourth year,
Turkish girls are most likely to have left full-time education, closely followed by
Moroccan boys. Moroccan girls and Turkish boys clearly leave at a lower (and
equal) rate at this point. We may assume that Turkish girls leave school early
because they marry at a very young age. The leaving rate among Surinamese and
Antillean youngsters is the same as that of Turkish and Moroccan youngsters, while
it is lowest among Dutch youngsters.

The numbers of Turkish and Moroccan students in higher professional education
and at university currently run into several thousand, but they make up less than one
per cent of the entire student population. However, their numbers are growing and
the percentage of women amongst them is also on the increase.

Question d: The pattern of sex segregation among Turkish and Moroccan pupils is
highly similar to that among Dutch pupils. In vocational education, girls from these
three categories are strongly overrepresented in home economics (junior secondary)
and personal & social services and health care (senior secondary), slightly less
overrepresented in economics and administration (junior and senior secondary) and
strongly underrepresented in technical studies (junior and senior secondary). Similar
data are not available for Surinamese and Antillean youngsters.

Sex segregation in general secondary education manifests itself mainly in the choice
of subject combinations. Choice of subject combination has major implications for
the number of follow-up studies from which one can choose. Dutch boys choose
subjects that give the broadest range of choices for follow-up studies, while
Turkish, Moroccan and Surinamese/Antillean girls choose that give the smallest
number of choices. The other categories (Dutch girls and Turkish, Moroccan and
Surinamese/Antillean boys) fall somewhere in between.

Question e: The poorer educational performance of ethnic minority youngsters in
primary and secondary education can be explained by the low level of education of
their parents, poor command of the Dutch language, cultural differences in
upbringing, sideways entry into education and the effects of schools, curriculum and
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teachers. This applies to both boys and girls. Girls' double prospects for the future
also play a role. Turkish and Moroccan girls are more strongly oriented towards
marriage and children than Dutch girls, and this phase of their lives begins earlier.
Marrying and having children young is difficult to reconcile with a long career in
education, which is now common for Dutch girls. Surinamese girls have children
later than Turkish and Moroccan girls, but earlier than Dutch girls. While at school,
Turkish, Moroccan and Surinamese girls spend more time on household chores than
Dutch girls. This factor probably also reinforces their orientation towards family,
although this need not be at the expense of their orientation towards study and paid
work.

5 Labour market

Immigrants have a weak position on the labour market. They are more likely to be
unemployed, less likely to participate in the labour market and those who have a job
have a higher chance of working in the unskilled and low-skilled segment of the
labour market than Dutch people. Women are generally in a weaker position than
men. In this chapter, we examine the extent to which the latter statement also
applies to ethnic minority women.

Chapter 5 is structured on the basis of the following questions:
a) To what extent does the labour market status of ethnic minority women differ

from that of Dutch women?
b) Are there differences in rates of labour market participation within the groups?

More specifically: are there differences in the rates of participation of women
with different migration histories, care responsibilities and levels of education?

c) How can the difference in the labour market participation rates of ethnic
minority and Dutch women be explained?

d) Do working ethnic minority women occupy a different position in the labour
market to working Dutch women (with a similar level of education)?

e) Does the rate of unemployment among ethnic minority women differ from that
of Dutch women, and from that of ethnic minority men?

f) What differences and similarities are there between unemployed ethnic minority
women and unemployed Dutch women?

g) Are there differences between the income position of ethnic minority women
and Dutch women, and of ethnic minority women and their male counterparts?

Question a: All four groups of ethnic minority women have a lower net rate of
labour market participation than Dutch women. This means that a relatively small
proportion of ethnic minority women aged 15 to 65 are actually working legally for
pay.

However, within the ethnic groups there are considerable differences in activity on
the labour market (question b). Second-generation women, women who came to the
Netherlands with their parents at a young age and women who have already been in
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this country for a long time are at any rate more likely to be in work than women in
the opposite situation. This chapter also shows that participation is higher among
Turkish and Moroccan women with children than among those without children.
However, the differences between the two groups are not as great as those among
Dutch women. There are two possible explanations: either all women are less
geared towards work, or working Turkish and Moroccan women are less affected
by the arrival of children. The difference between Turkish and Moroccan women is
striking. Most working Moroccan women are still unmarried and living with their
parents, while a relatively large proportion of Turkish women continue working
even if they have two or more children. Surinamese and Antillean women are also
more likely to work if they have no children. However, as with Turkish and
Moroccan women, having children seems to affect them less than it affects Dutch
women, as evidenced by the high percentage of Surinamese and Antillean women
with two or more children who are working. A more important factor is whether the
woman lives with a partner. Surinamese and Antillean lone mothers are
considerably less likely to work than other Surinamese and Antillean women.
Generally speaking, the higher a woman's level of education, the more likely she is
to have a job. This chapter clearly shows this also applies to ethnic minority
women. Uneducated women and women who did not attend school in the
Netherlands are least likely to have a job.

These results give the opportunity to propose a number of reasons for the low (net)
rate of labour market participation by ethnic minority women in the Netherlands
(question c). One obvious conclusion is that the low level of education of Turkish
and Moroccan women is one of the main causes of their low participation rate. Most
Turkish and Moroccan women are from the first generation, who were educated in
their country of origin, if at all, for many of them never even attended primary
school. However, the fact that at almost all levels of education Dutch women are
more likely to work than ethnic minority women indicates that lack of education,
certainly in the low-skilled segment of the labour market, is not the only reason why
so few ethnic minority, especially Turkish and Moroccans, women work. Chapter 2
showed that most ethnic minority women in the working population came to the
Netherlands as adults. The second generation still makes up only a small proportion
of the working population and, apart from Surinamese women, female immigrants
have not been in the Netherlands for long. Compared with Dutch women, a large
proportion of the female ethnic minority working population are young and bear
responsibility for a young child. Surinamese and Antillean women are more likely
than Dutch women to be single mothers. So, the conclusion is that the specific
migration history, age and family composition of the present female ethnic minority
groups are all factors which explain why they are far less likely (Turkish and
Moroccan women) or somewhat less likely (Surinamese and Antillean women) than
Dutch women to have a job.

Question d concerns the position of working ethnic minority women on the labour
market. A distinction has been made between the poorly and highly educated, to
allow comparisons between the ethnic minority and Dutch groups. Compared with
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unskilled and poorly educated Dutch women, ethnic minority women are more
likely to work in industrial jobs. Only the job status of Turkish women (who have
had little or no education) is clearly lower than that of Dutch women; the others
tend to have the same job status. Turkish and Moroccan women are more likely than
Dutch women (at the same level) to work on a temporary contract. Ethnic minority
women with a low level of education in the four groups work more hours a week on
average than Dutch women. There are so few highly educated Turkish and
Moroccan women that it is difficult to discuss their work status. However, they
seem to be more geared towards industry than Dutch women. Highly educated
Surinamese women do simpler work than Dutch women, while there are few
differences between Antillean women with a high level of education and
comparable Dutch women. Surinamese and Antillean women are just as likely to
work on a temporary basis as Dutch women.

Question e relates to the rates of unemployment in the different groups of ethnic
minority women compared with Dutch women. The conclusion is that
unemployment among ethnic minority women is alarmingly high. In this respect,
they are at a double disadvantage: they have less chance of finding work than both
ethnic minority men and Dutch women. The situation is most acute among young
ethnic minority women, uneducated women, and recently migrated women. Only
among the very highly educated there are signs that the job prospects of ethnic
minority women are no longer determined by ethnic origin.

Ethnic minority women seeking work have a different `profile' to unemployed
Dutch women (question f). The latter are either young, inexperienced and have no
children, or are older, with work experience and older children. Moroccan and
Turkish women in search of work are like the former group in terms of youth and
inexperience. However, they tend to have small children, which makes them less
flexible than young Dutch women looking for work. One positive aspect of their
tendency to leave school early is that they can be further trained. Their abilities
often exceed their level of education. Many Surinamese and Antillean women
searching for work, like Dutch women returning to work, are experienced and have
children at school. However, they are more likely to be single mothers and sole
breadwinners. Surinamese and Antillean women therefore hope to find jobs that pay
enough to support their family, but offer enough flexibility to combine work with
child-rearing.

Question g: Compared with Dutch women, Turkish and Moroccan women are much
more likely to have no source of income of their own. This applies equally to the
younger age groups, whereas many young Dutch women have no children, no job
and an income of their own. Few young Turkish and Moroccan women are in this
position. In comparison with Dutch women, ethnic minority women have a low
personal income and are less likely to be financially independent. They provide only
a small proportion of the family income, although it is comparable to the proportion
earned by working Dutch women. There are more Antillean and Surinamese women
who earn more than their partner than there are Dutch women in this position. In
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relation to their male counterparts, few ethnic minority women have their own
source of income, a situation that also occurs in the Dutch population. The
difference between Surinamese and Antillean men and women is much smaller than
that between Dutch men and women, mainly as a result of the high number of single
mothers who rely on state benefits.

6 Time budget and visions of the future of youngsters

Chapter 6 looks at the lives of girls from ethnic minorities and their visions of the
future. The data available meant that the study had to be limited to girls of school
age. Comparisons are drawn between ethnic minority and Dutch girls and between
ethnic minority girls and boys. The chapter gives some idea of what future
developments can be expected, and looks specifically at the following questions:
a) To what extent does the starting situation (education, family circumstances,

housing) of ethnic minority youngsters differ from that of Dutch?
b) Do ethnic minority girls have less, more or the same amount of free time as

Dutch girls?
c) Are ethnic minority girls more tied to the home in their free time than Dutch

girls?
d) Do ethnic minority girls spend their time differently from ethnic minority boys?
e) Are ethnic minority girls as likely to have a job outside school as Dutch girls,

and if they work, do they have the same kind of job?
f) Among working ethnic minority and Dutch youngsters, is there segregation

between the sexes in terms of type of work?
g) Do ethnic minority girls have as much money as Dutch girls and ethnic

minority boys?
h) What do ethnic minority and Dutch girls hope to do in the future and at what

age do they expect to experience an important life event?
i) How do boys and girls from the different ethnic groups expect to share

responsibilities with their future partner in life?

Question a: The backgrounds and home situation of ethnic minority youngsters
differ in a number of respects from those of Dutch youngsters. Firstly, all ethnic
minority youngsters have some kind of migration history. Half the youngsters of
Surinamese and Antillean origin studied in the School pupils survey were born in
the Netherlands, while around a third of Turkish and Moroccan youngsters were
born here. Ethnic minority youngsters are poorly educated in comparison with
Dutch youngsters (see also chapter 4). However, they have already progressed
much further than their parents, many of whom are completely uneducated. The
difference in the level of education of ethnic minority parents and their children is
therefore relatively large (particularly in Turkish and Moroccan families). Their
parents are not only badly educated but are also quite likely to be unemployed.
More than half of ethnic minority youngsters live in a family where neither parent
has a job. This is the case in only a minority of Dutch families. Like the other three
groups, most Surinamese and Antillean youngsters live in a two-parent family,
although around a third live with a single mother. Finally, ethnic minority
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youngsters tend to have more brothers and sisters than Dutch youngsters. This
means, among other things, that they are less likely to have their own room. This
applies particularly to girls.

The other questions concern free time, the definition of which is open to dispute.
Here, all activities which children are more or less obliged to partake in: school,
paid work and household work, are regarded as `compulsory activities'.

Question b: Outside school, ethnic minority girls spend roughly as much time on
compulsory activities as Dutch girls. However, there are differences in the amount
of time spent on different activities. Ethnic minority girls (with the exception of
Antilleans) spend more time on household work and Dutch girls spend more time
on activities connected with school and on paid work. All in all, ethnic minority
girls (with the exception of Antilleans) have a little less free time than Dutch girls,
but the difference is not very great.

Question c: Considering all the activities youngsters engage in outside school, it
appears that ethnic minority girls spend more of their free time in or near the home
than Dutch girls. Turkish and Moroccan girls, in particular, are less likely to
participate in activities that take place in public.

Turkish and Moroccan boys clearly spend their free time differently from Turkish
and Moroccan girls (question d). Their worlds barely meet outside school. The
differences between boys and girls are visible within the Surinamese and Antillean
groups as well, but are less outspoken. In contrast, Dutch girls and boys spend their
free time in similar ways.

Question e: Many youngsters have jobs. As in the adult working population, there
are differences in labour market behaviour between the sexes, and between ethnic
minority and Dutch youngsters. Ethnic minority youngsters are less likely to have a
job, the two sexes tend to do different types of work and girls have a lower average
monthly income than boys of the same ethnic background.
However, there are also differences between the situation on the labour market as a
whole and on the youth labour market. For instance, labour market participation
among girls is little lower than that of boys (question f).

Question g: Although we have already established that girls are almost as likely as
boys to have a job, girls earn considerably less than boys in all groups. This
difference is most probably due to the fact that girls do different types of work (sex
segregation) and to wage discrimination. Boys not only earn more money for their
work than girls, irrespective of ethnic background, but are also likely to receive
more pocket money from their parents.

Finally, this chapter turns to youngsters' visions of the future (question h). Ethnic
minority girls are heavily geared towards work and do not intend to cease working
when they marry or have children. They plan to have one or two children, at a
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relatively late stage (compared to their mother). They also intend to ensure that their
future partner takes over some of the child care responsibilities. In this respect, their
visions are beginning to resemble those of Dutch girls. The differences concern the
timing of marriage and birth of the first child. Ethnic minority girls want to marry
and start a family earlier than Dutch girls.

Boys' and girls' visions of the future do not concur in any ethnic group (question i).
Girls are more likely than boys to want to share responsibilities. The idea of joint
responsibility figures less largely in the ideas of ethnic minority girls than in those
of Dutch girls, except that Turkish and Surinamese girls are more likely to want to
share responsibility for the family income. In contrast, ethnic minority boys in many
respects score better than Dutch boys when it comes to future division of
responsibility. More Moroccan, Surinamese and Antillean boys than Dutch boys
expect to help with the household work. Furthermore, Surinamese boys are more
likely to expect their wife to go out to work, and almost all Antillean boys see child-
raising as a job for both parents. At first glance, this would seem to suggest that
girls who want to put into practice their ideas about joint responsibility would
experience less resistance in a relationship with a Surinamese or Antillean boy.
However, for responsibilities to be shared, there has to be a partner. Relationships
with Surinamese and Antilleans are characterised by relatively short durations and
low rates of living together, which considerably lessens the chance of these ideas
being realised.

7 Final comments

The question of how specific the situation of ethnic minority women is in Dutch
society has been examined in some detail. The most striking point is the diversity
among ethnic minority women. Turkish and Moroccan women and Surinamese and
Antillean women differ in many respects from each other as well as from Dutch
women. This applies to their migration history, education, success at school, labour
market participation, and their norms, values and behaviour with regard to
relationships and children. But differences also exist in these respects between
Turkish and Moroccan women. Differences were also identified within groups in
terms of education, length of stay and generation, for example.

Chapter 7 looks at a number of developments and attempts to look into the future.
The main points to emerge are as follows.

The younger generations of Turks and Moroccans have achieved a higher level of
education than the older generations. There are also indications that the level of the
generations currently at school will rise still further. It is less certain that the
Surinamese and Antillean youngsters still at school will achieve a higher level of
education than previous generations.

Among Turkish and Moroccan secondary school pupils the proportion of girls has
risen slightly. This might point to a continuing process of emancipation for these
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girls, but this is by no means certain. If, for instance, the high drop-out rate among
Moroccan boys were to fall, the percentage of girls among Moroccan pupils might
also fall. Norms concerning marriage might form another barrier to equal
participation by both sexes in secondary education. Turkish girls in particular marry
very young.

The labour market participation rate of Surinamese and Antillean women has risen
in recent years and is currently at about the same level as that of Dutch women. The
participation rate among Turkish and Moroccan women is considerably lower. In all
four groups, women are more likely to participate the longer they have been in the
country, if they have been educated in the Netherlands and if they belong to the
second generation. The future visions expressed by ethnic minority girls indicate
that the number of ethnic minority women with qualifications and career ambitions
is set to rise in the future. A rise in the labour market participation rate of ethnic
minority women can therefore also be expected. However, the demand for labour
will to a large extent determine the possibilities of this happening.

Turkish and Moroccan women are marrying at a steadily rising age, and this can be
expected to continue. Use of contraception in this group has also risen, and the
number of children born to individual women has fallen. Turkish and Moroccan
girls now hope to have the same number of children as Dutch girls. However, their
age at marriage and number of children are not expected to equal those of Dutch
women within the foreseeable future. It is important that these changes in family-
building processes gradually erode the barrier formed by marriage and children on
participation in work and education.

In the Turkish and Moroccan communities, the relationship between spouses who
have grown up in the Netherlands is more democratic than among the first
generation. Changes are occurring not only in the relationship between husbands
and wives, but also between parents and children. In the first generation, that
relationship was largely based on authority, while in young families children have
more freedom to negotiate and express their own opinion. However, typical
upbringings remain highly sex-specific.

The birth rate is low among the Surinamese and Antilleans and there is no reason to
expect a change. Too little is known about other aspects of family-building patterns
among Surinamese and Antillean women - where the high incidence of one-parent
families is the most striking feature - to forecast developments in the near future.



� �
��� ���

334



� �
��� ���

PUBLIKATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkbericht

Het Werkbericht geeft een kort overzicht van de werkzaamheden en de recente 
publikaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het verschijnt enkele malen
per jaar en is gratis verkrijgbaar. Abonnementen op het Werkbericht kunnen
schriftelijk worden aangevraagd.

Werkprogramma

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast.
De tekst van het lopende programma (1994/1995) is gratis verkrijgbaar en kan
schriftelijk worden aangevraagd.

SCP-publikaties

Onderstaande lijst bevat een selectie van publikaties van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Een complete lijst is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden
aangevraagd bij het SCP, Postbus 37, 2280 AA  Rijswijk.

Verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen voorbehouden.)l

Informatie bij het SCP, Postbus 37, 2280 AA  Rijswijk.�

Sociale en Culturele Rapporten (Ook verkrijgbaar in het Engels)

 Sociaal en Cultureel Rapport 1990. ISBN 90-5250-300-1 (� 30,00)l

 Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ISBN 90-5250-316-8 (� 30,00)l

 Sociaal en Cultureel Rapport 1994. ISBN 90-5250-617-5 (� 85,00)l

Sociale en Culturele Studies

15  Consumptie van kwartaire diensten (1992)l

ISBN 90-5250-314-1 (� 40,00)
16  Social and Political Attitudes in Dutch Society (1993)l

ISBN 90-5250-337-0 (� 40,00)
17  Kosten van kennis (1993) ISBN 90-5250-340-0 (� 40,00)l

18  Milieuheffingen en consument (1993) ISBN 90-5250-604-3 (� 40,00)l

19  Secularisatie in Nederland, 1966-1991 (1994) ISBN 90-5250-608-6l

(� 40,00)
20  Kantelend bestuur (1994) ISBN 90-5250-609-4 (� 40,00)l

21 Van misdaad tot straf (1994) ISBN 90-5250-620-5 (� 58,00)l



� �
��� ���

Cahiers

82 Sociale atlas van de vrouw. Deel 1: Gezondheid en hulpverlening,l

Seksualiteit en (seksueel) geweld (1991) ISBN 90-5250-304-4 (� 22,50)
83 Rapportage welzijnswerk. Deel 1: Ontwikkelingen in het provinciaall

steunfunctiebeleid (1991) ISBN 90-5250-305-2 (� 22,50)
84 Rapportage welzijnswerk. Deel 2: Onderzoek naar condities vanl

gemeentelijk beleid in de jaren tachtig (1991) ISBN 90-5250-308-7
(� 28,50)

85 SCV 1991 (1991) ISBN 90-5250-309-5 (� 22,50)�

86 De kunstzinnige burger (1991) ISBN 90-5250-312-5 (� 22,50)l

87 Geboorte en zorgvernieuwing (1991) ISBN 90-5250-321-4 (� 22,50)l

88 De emancipatie van meisjes en jonge vrouwen (1992) l

ISBN 90-5250-322-2 (� 28,50)
89 Volwasseneneducatie tussen markt en overheid (1992) l

ISBN 90-5250-323-0 (� 22,50)
90 Jongeren op de drempel van de jaren negentig (1992) l

ISBN 90-5250-313-3 (� 28,50)
91 Rapportage ouderen (1992) ISBN 90-5250-317-6 (� 22,50)l

92 SCV 1992 (1992) ISBN 90-5250-325-7 (� 22,50)�

93 Sociale en culturele kennis (1992) ISBN 90-5250-318-4 (� 15,00)�

94 Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs (1992)l

ISBN 90-5250-319-2 (� 22,50)
95 Ouderen tussen pensioen en bijstand (1992) ISBN 90-5250-320-6l

(� 28,50)
96 Sociaal-culturele beweegredenen (1993) ISBN 90-5250-333-8l

(� 30,00)
97 Sociale atlas van de vrouw. Deel 2: Arbeid, inkomen en faciliteiten oml

werken en de zorg voor kinderen te combineren (1993)
ISBN 90-5250-334-6 (� 30,00)

98 Rapportage welzijnswerk. Deel 3: Ontwikkelingen bij steunfunctie-l

instellingen (1993) ISBN 90-5250-336-2 (� 24,00)
99 Evaluatie sociale vernieuwing: een tussenrapport (1993)l

ISBN 90-5250-338-9 (� 30,00)
100 Sociale en Culturele Verkenningen 1993 (1993) ISBN 90-5250-339-7l

(� 24,00)
101 Woonsituatie minderheden (1993) ISBN 90-5250-601-9 (� 24,00)l

102 Opinies over onderwijs (1993) ISBN 90-5250-602-7 (� 24,00)l

103 Rapportage minderheden 1993 (1993) ISBN 90-5250-603-5 (� 30,00)l

104 Schemergebieden. Het bestuurlijk middenveld in het primair onderwijsl

(1993) ISBN 90-5250-605-1 (� 24,00)
105 Tussen ministelsel en participatiemodel (1993) ISBN 90-5250-606-Xl

(� 24,00)
106 Rapportage ouderen 1993 (1993) ISBN 90-5250-607-8 (� 24,00)l

107 Rapportage welzijnswerk. Deel 4: De rol van de gemeente in hetl

ouderenbeleid (1994) ISBN 90-5250-610-8 (� 30,00)
108 Informele zorg: een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingenl

(1994) ISBN 90-5250-611-6 (� 30,00)



� �
��� ���

109 Evaluatie sociale vernieuwing: het eindrapport (1994)l

ISBN 90-5250-612-4 (� 30,00)
110 Civil society. Civil society en vrijwilligerswerk I (1994) l

ISBN 90-5250-613-2 (� 30,00)
111 Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad. Civil society enl

vrijwilligerswerk II (1994) ISBN 90-5250-614-0 (� 24,00)
112 Sociale en Culturele Verkenningen 1994 (1994) ISBN 90-5250-615-9l

(� 24,00)
113 Rapportage jeugd 1994 (1994) ISBN 90-5250-616-7 (� 34,00)l

114 Rapportage gehandicapten (1994) ISBN 90-5250-619-1 Prijs (� 39,00)l

115 Het lokale profiel (1994) ISBN 90-5250-901-8 (� 39,00)l

116 Profijt van de overheid III (1994) ISBN 90-5250-902-6 (� 39,00)l

117 Podia in een tijdperk van afstandsbediening (1995) Het culturele draagvlakl

deel 1 ISBN 90-5250-904-2 (� 34,00)
118 Sociale atlas van de vrouw (1995) Deel 3 Allochtone vrouwenl

ISBN 90-5250-905-0 (� 39,00)

Engelstalige publikaties

Report on the elderly. (1994) (Engelse vertaling van Rapportage ouderen, cahierl

nr. 106 (� 24,00)
Social and Political Attitudes in Dutch Society (1993) Social and Culturall

Studies no. 16 ISBN 90-5250-337-0 $ 35


