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Voorwoord

Uit het in 2006 gehouden Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat de Nederlandse 
bevolking de immigratie en integratie van allochtonen het vaakst als het belangrijk-
ste probleem in ons land beschouwt. Ook in de publieke en politieke discussie neemt 
de positie van allochtonen onverminderd een belangrijke plaats in.

Hoe het staat met de integratie en welke kant deze opgaat is in het kort gezegd 
de belangrijkste doelstelling van het Jaarrapport Integratie 2007. In totaal komen tien 
onderwerpen aan de orde, die nauw aansluiten op beleidsprioriteiten van het kabi-
net. Het Jaarrapport is opgesteld op verzoek van de minister van Wonen, Wijken en 
Integratie.

In het Jaarrapport gaat de aandacht uit naar demografi e, inburgering, het opleidings-
niveau en taal, de positie van allochtonen in het onderwijs en arbeid en inkomen. 
Verder wordt inzicht gegeven in de sociaal-culturele integratie van niet-westerse 
allochtonen, onder meer blijkend uit de mate waarin allochtonen en autochtonen 
contacten met elkaar onderhouden. Speciale aandacht is er voor de betekenis van 
religie en religieus gedrag. Daarnaast geeft dit rapport informatie over concentra-
tiewijken en de positie van niet-westerse allochtonen op de woningmarkt, over hun 
rol in de criminaliteit en over de beeldvorming van allochtonen over autochtonen en 
omgekeerd.

In dit Jaarrapport ligt het accent op de integratie van de vier grote allochtone groe-
pen, te weten: de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De positie van 
leden van de kleine en nieuwe groepen komt minder aan de orde. De belangrijkste 
reden hiervoor ligt in het ontbreken van actuele gegevens over deze groepen.

Aan deze editie van het Jaarrapport is meegewerkt door collega’s van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (hoofdstuk 2 demografi e), van Regioplan (hoofdstuk 3 
inburgering) en van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
(hoofdstuk 9 criminaliteit). Ik dank, mede namens de redacteuren van dit rapport, 
hen hartelijk voor hun bijdrage en vooral prettige collegiale samenwerking.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

Achterstand en vooruitgang

Over de stand van de integratie van allochtone groepen bestaan sterk uiteenlopende 
opvattingen. In de publieke en politieke discussie zijn regelmatig geluiden te horen 
dat het bar slecht is gesteld met de integratie. Groepen staan op enorme achter-
stand, hebben geen aansluiting met de culturele hoofdstroom van de Nederlandse 
samenleving, verkeren overwegend in eigen kring en onderscheiden zich door een 
hoge mate van criminaliteit. Niet iedereen gaat in deze visie mee. Er zijn mensen die 
benadrukken dat integratie tijd kost en dat het niet valt te verwachten dat de achter-
stand in betrekkelijk korte tijd en binnen een generatie is opgelost. Zij wijzen vooral 
op gunstige ontwikkelingen in de structurele en sociaal-culturele integratie van 
allochtonen. Beide kampen kunnen in dit Jaarrapport Integratie hun gelijk halen. 
Dit betekent dus ook dat geen van beide partijen het volledig bij het rechte eind heeft. 
Uit dit Jaarrapport Integratie blijken zowel grote achterstanden als positieve ontwik-
kelingen. 

Somberheid is troef wanneer we kijken naar de enorme uitval van allochtone leer-
lingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook de lage slagingspercentages en 
de grote aantallen zittenblijvers wijzen op moeizame schoolloopbanen. Leden van 
allochtone groepen zijn nog steeds vaak werkloos en het aandeel werkenden blijft ver 
achter bij dat van de autochtonen. De jeugdwerkloosheid is hoog en vooral Marok-
kaanse vrouwen participeren maar weinig op de arbeidsmarkt. De hoge criminaliteit 
onder met name Antilliaanse en Marokkaanse jongeren is schrikbarend en de recidi-
vecijfers erg hoog. Veel minderheden zijn afhankelijk van een uitkering en een groot 
aandeel van de huishoudens zit onder de armoedegrens. Aan de sociale afstand 
tussen allochtonen en autochtonen is in de afgelopen tien jaar weinig veranderd, bij 
Antillianen is deze zelfs toegenomen. Vooral Turken gaan weinig om met autochto-
nen. Grote groepen allochtonen wonen geconcentreerd in de grote steden en alleen 
al om deze reden zijn de ontmoetingskansen met autochtonen verder afgenomen. 
Over en weer is de beeldvorming niet erg gunstig en hoewel de verharding van het 
maatschappelijke klimaat wat over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, staan allochto-
nen en autochtonen nog steeds ver van elkaar af.

Zoals gezegd is er ook een andere kant aan de integratie van allochtone groepen. Er 
doet zich een gestage vooruitgang voor in het opleidingsniveau. Het hoge aandeel 
laagopgeleiden – vooral zichtbaar bij Turken en Marokkanen – neemt langzaam 
maar zeker af en het aandeel gediplomeerden uit het voortgezet en hoger onderwijs 
neemt langzaam maar zeker toe. In het basisonderwijs is in de afgelopen jaren de 
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achterstand van allochtone leerlingen in taal en rekenen verder afgenomen. Dit zien 
we terug in het onderwijsniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs, die vaker 
dan voorheen op havo/vwo-niveau zijn te vinden. Op de woningmarkt slagen alloch-
tone groepen er steeds vaker in om woningen te vinden met meer ruimte. Ook neemt 
het aantal eigenaar-bewoners snel toe. Voor een deel van de allochtone groepen gaat 
dit gepaard met suburbanisatie. Het zijn vooral de Surinamers die wegtrekken uit 
de grote steden. Op de arbeidsmarkt zijn over een langere periode bezien de ontwik-
kelingen overwegend gunstig. Het aandeel werkende niet-westerse allochtonen ligt 
op dit moment op een duidelijk hoger niveau dan tien jaar geleden, de werkloos-
heid ligt in vergelijking met tien jaar geleden substantieel lager. Hoewel door de 
conjuncturele situatie de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen sterk 
kan fl uctueren, lijkt er duidelijk sprake te zijn van een structurele verbetering van de 
arbeidsmarktpositie, ook al is de achterstand nog steeds groot. 

Beeld van de groepen

Allochtone groepen verschillen vanzelfsprekend van elkaar in de wijze waarop hun 
integratie verloopt en waar ze thans staan. We gaan kort in op enkele saillante ken-
merken van de integratie van de vier grootste allochtone groepen in Nederland, waar 
in dit Jaarrapport de nadruk op ligt.

Turken: zet interne gerichtheid van Turkse groep rem op integratie?
De Turkse groep is in hoge mate op zichzelf gericht, is traditioneel qua opvattingen 
en onderhoudt weinig contacten met de autochtone samenleving. Er zijn aanwijzin-
gen dat deze relatieve geslotenheid de integratie remt. Meer dan bij de Marokkanen 
hebben Turken problemen met het beheersen van de Nederlandse taal. Nederlands 
wordt binnen het huishouden, met de partner of kinderen, ook weinig gesproken. 
Dit werkt door in de schoolprestaties van de kinderen. Turkse kinderen in groep 2 
hebben in vergelijking met de andere grote allochtone groepen de grootste taalach-
terstand, en in groep 8 is dit nog steeds zo. Wat verder opvalt is het hoge aandeel 
zittenblijvers en de lage slagingspercentages onder Turkse leerlingen in het voortge-
zet onderwijs. Het aandeel 20-34-jarige Turken met een startkwalifi catie is inmiddels 
lager dan bij de Marokkanen. Dit vertaalt zich vooralsnog niet op de arbeidsmarkt, 
waar Turken er nog iets beter voor staan dan de Marokkanen en Antillianen. Niet-
temin is er reden tot zorg over de achterblijvende positie van Turken in met name het 
basis- en voortgezet onderwijs. Het is te verwachten dat dit op een gegeven moment 
zijn doorwerking zal vinden op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant mag er ook 
verondersteld worden dat er een – positieve – samenhang is tussen de interne sociale 
gerichtheid van de Turkse groep en de betrekkelijk lage criminaliteit van Turkse jon-
geren. Verder typeert de Turkse groep zich door een groot aantal ondernemers. 

Marokkanen: diepe dalen, maar langzaam omhoog
In de beeldvorming staan Marokkanen er niet best bij. Een van de redenen hiervoor 
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zal de hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongens zijn, die inderdaad zorgwek-
kend is, net als hun recidive. Ook het beeld van een groep waar religie een belang-
rijke rol speelt, zal in de beeldvorming zijn invloed hebben. Uit onze gegevens blijkt 
inderdaad dat bij de Marokkanen de islam een belangrijke plaats inneemt, en dat dit 
tot uiting komt in actief religieus gedrag (bidden, naleven van de voedselvoorschrif-
ten) en orthodoxe opvattingen. Tegelijkertijd vormen Marokkanen ook een tamelijk 
open groep die meer dan de Turkse contacten onderhoudt met autochtonen. Ook zijn 
ze gemiddeld gesproken moderner in hun opvattingen dan Turken. Voegen we daar 
nog aan toe dat de verschillen tussen de generaties en leeftijdsgroepen groot zijn, 
dan is het complexe karakter van de Marokkaanse groep in een notendop geschetst. 
Een zekere mate van openheid in de richting van contacten met de Nederlandse 
samenleving en moderne opvattingen gaat gepaard met een behoorlijk strenge 
naleving van de islam. Dit laat onverlet dat in het onderwijs en op de arbeidsmarkt de 
Marokkanen aan een duidelijke opmars bezig zijn. De achterstand waarmee Marok-
kaanse leerlingen groep 2 binnenkomen is in de afgelopen jaren snel afgenomen. 
Datzelfde geldt voor de taal- en rekenvaardigheden van Marokkaanse leerlingen in 
groep 8; zij hebben veel progressie geboekt en naderen de taalvaardigheid van de 
Surinaamse leerlingen, die ze qua rekenprestaties inmiddels zijn ingelopen. Nog 
steeds is de uitval van Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo 
hoog, maar zeker niet hoger dan van leerlingen uit andere allochtone groepen. 
Hiermee willen we geenszins aangeven dat de problemen van Marokkanen in het 
onderwijs achter de rug zijn, maar wel dat Marokkanen een opmerkelijke progressie 
doormaken. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt en het inkomen. Vanaf 2004 daalt 
onder Marokkanen zowel de werkloosheid als de inkomensarmoede in opvallend 
tempo. Of hier sprake is van een duidelijke ommekeer is afwachten, maar de ontwik-
kelingen zijn net te bijzonder om onopgemerkt te blijven. 

Surinamers: meest succesvolle allochtone groep, maar stagnatie ligt op de loer
Sinds jaar en dag zijn van de grote niet-westerse allochtone groepen de Surinamers 
de best geïntegreerde groep. Hun opleidingsniveau is over het geheel genomen gun-
stig, net als hun positie op de arbeidsmarkt. Van de vier grote allochtone groepen 
is onder de Surinamers het aandeel werkenden het hoogst en de werkloosheid het 
laagst. Het aandeel Surinaamse vrouwen met werk wijkt nauwelijks af van dat onder 
autochtone vrouwen. Een omvangrijke groep Surinamers suburbaniseert en weet via 
deze weg de woonsituatie te verbeteren. Surinamers hebben veelvuldig contacten 
met autochtone Nederlanders en met leden van de eigen groep. Ze staan met beide 
benen in beide gemeenschappen. Dit blijkt ook uit het hoge aandeel gemengde rela-
ties. Toch is er reden tot zorg. Surinaamse jongeren kennen een hoge werkloosheid. 
Ook zijn de cijfers over uitkeringsafhankelijkheid en armoede weinig rooskleurig. 
De prestaties in het onderwijs lijken te stagneren: er zit de laatste jaren weinig ont-
wikkeling in het niveau waarop Surinaamse leerlingen instromen in groep 2 van het 
basisonderwijs. De rekenprestaties van Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 
8 liggen inmiddels op hetzelfde niveau als van Surinaamse leerlingen. De gegevens 
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lijken erop te wijzen dat Surinaamse leerlingen achterstand in taal en rekenen ten 
opzichte van autochtone achterstandsleerlingen niet noemenswaardig meer inlopen. 
In het voortgezet onderwijs en – vooral – het mbo vallen Surinaamse leerlingen erg 
vaak uit. 

De januskop van de Antilliaanse groep
Vijftien jaar geleden was de Antilliaanse groep verreweg het best geïntegreerd in 
Nederland. Dit is echter al geruime tijd niet meer zo. De immigratie van Antillianen 
(of moeten we zeggen: Curaçaoënaars) heeft sindsdien het beeld van de integratie 
van deze groep in toenemende mate gekleurd. Dit wil niet zeggen dat de succesvolle 
groep niet meer bestaat. De tweede generatie Antillianen is een goed geïntegreerde 
groep, net als hun ouders die veelal als studiemigrant naar Nederland kwamen. 
Ze zijn over het algemeen hoogopgeleid, hun werkloosheid is naar verhouding 
laag, ze onderhouden veelvuldig contacten met autochtonen en zijn heel vaak met 
autochtonen gehuwd. Daar staat echter een groep Antillianen tegenover die zich 
kenmerkt door een grote achterstand en geringe integratie. Dit laatste is zichtbaar 
in zeer slechte prestaties van Antilliaanse leerlingen in het basisonderwijs, in lage 
en dalende Cito-scores en in hoge uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs en het 
mbo. De jeugdwerkloosheid onder Antillianen is problematisch. Torenhoog is de 
vertegenwoordiging van Antillianen in de criminaliteit, die anders dan bij andere 
groepen nauwelijks uitdooft naarmate de leeftijd stijgt. En de Antilliaanse groep telt 
verreweg het grootste aandeel tienermoeders.

Beeld van belangrijke thema’s

Afnemende groei niet-westerse allochtonen 
Nederland telt momenteel 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen. Turken, Surina-
mers, Marokkanen en Antillianen zijn de vier grootste niet-westerse herkomst-
groepen. Van de niet-westerse allochtonen is 42% in Nederland geboren. De derde 
generatie is nog klein.

In de jaren negentig en de eerste jaren van het nieuwe millennium groeide de niet-
westerse bevolking veel sneller dan de rest van de bevolking. In 2003 en 2004 remde 
deze groei sterk af, tot ruim 1% in 2005 en 2006. De groei van de eerste generatie was 
in 2004 tot vrijwel nul gereduceerd en is sinds 2005 zelfs licht negatief. De tweede 
generatie neemt eveneens minder snel toe dan voorheen, maar groeit nog wel relatief 
sterk. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking stijgt hierdoor nog 
steeds. 

Sinds 2001 is in de immigratie een sterke daling opgetreden, terwijl de emigratie fors 
toenam. Vanaf 2003 ligt de emigratie op een hoger niveau dan de immigratie. Vooral 
het aantal immigranten uit niet-westerse landen is sterk afgenomen. Met name het 
aantal asielmigranten is de laatste jaren sterk gedaald. De meeste niet-westerse 
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immigranten komen naar Nederland voor de hereniging met een of meer gezinsle-
den die zich hier al eerder hebben gevestigd (gezinshereniging) of voor een huwelijk 
of ongehuwd samenwonen (gezinsvorming). 

Kindertal van tweede generatie vrouwen is nagenoeg gelijk aan dat van autochtone 
vrouwen 
Er is sprake van een afnemend verschil in vruchtbaarheid tussen allochtonen en 
autochtonen. Vooral Marokkaanse en Turkse vrouwen kregen in de afgelopen 
decennia minder kinderen. Wel is het kindertal van de eerste generatie niet-westerse 
allochtonen nog aanzienlijk hoger dan dat van autochtonen. Het kindertal van de 
tweede generatie niet-westerse allochtonen verschilt nog maar weinig van dat van 
autochtone vrouwen. 

Turken en Marokkanen trouwen nog overwegend binnen de eigen herkomstgroep. 
Dit geldt voor zowel de eerste als de tweede generatie. Surinamers en Antillianen van 
de tweede generatie trouwen juist vaker met een autochtoon dan met een herkomst-
genoot.

Inburgering in Nederland
Recentelijk is het inburgeringsstelsel in Nederland drastisch herzien. Middels twee 
nieuwe wetten – de Wet inburgering in het buitenland (wib) en de Wet inburgering 
(wi) – beoogt de regering de integratie van minderheden in Nederland te bevorderen 
door eisen te stellen aan de kennis van de Nederlandse taal en samenleving. Daar-
naast is het kabinet voornemens om middels het Deltaplan Inburgering de kwaliteit 
van de inburgering te verbeteren.

Kern van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat inburgering minder vrijblijvend is dan 
voorheen. Er is sprake van een resultaatverplichting (dat wil zeggen dat van inburge-
raars wordt verwacht dat zij een bepaald taalniveau behalen) en inburgeraars zijn in 
beginsel zelf verantwoordelijk voor het behalen van het examen. Bovendien zijn niet 
langer alleen nieuwkomers verplicht om in te burgeren, maar ook vreemdelingen 
die al langer woonachtig zijn in Nederland. Jaarlijks zullen naar verwachting zo’n 
74.000 inburgeringsplichtigen gaan inburgeren.

Er zijn vergaande consequenties verbonden aan het niet behalen van het inburge-
ringexamen. Visum-plichtige migranten die naar Nederland willen komen, moeten 
eerst in het land van herkomst een inburgeringstoets behalen. Slagen zij niet voor 
de toets, dan krijgen zij geen toegang tot Nederland. Eenmaal in Nederland krijgt 
de inburgering een vervolg in het inburgeringsexamen dat binnen een bepaalde 
tijd behaald dient te worden. Het niet behalen van het examen heeft gevolgen voor 
het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning en de mogelijkheden voor 
naturalisatie. Ook zijn er fi nanciële sancties verbonden aan het niet behalen van het 
examen.
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Tegenvallende resultaten van het oude inburgeringsbeleid is een belangrijke reden 
geweest om het inburgeringsstelsel te wijzigen in een meer resultaatgericht systeem. 
Van de nieuwkomers behaalde onder het oude stelsel ongeveer drie vijfde van de 
deelnemers niet het A2-niveau. Dit niveau wordt als minimaal noodzakelijk geacht 
om sociaal zelfredzaam te zijn en is tevens het niveau dat in de nieuwe Wet inburge-
ring als examenniveau is vastgesteld. Daarnaast was er in het oude stelsel, met name 
onder oudkomers, sprake van een aanzienlijke uitval. Een vijfde van de oudkomers 
heeft de aangeboden cursussen niet afgemaakt. Bij de nieuwkomers was dit één op 
de tien. 

Vanwege de recente invoering van de wi zijn nog geen kwantitatieve gegevens 
bekend over bijvoorbeeld het aantal inburgeringsplichtigen dat een inburgeringsexa-
men heeft afgelegd en het aantal geslaagde kandidaten. De verwachting is dat door 
het vaststellen van een taalniveau meer inburgeraars ook daadwerkelijk een taalni-
veau bereiken waarop zij in ieder geval sociaal zelfredzaam zijn.

Met betrekking tot de wib is bekend dat ongeveer 90% van de examenkandidaten 
slaagt. Dit geldt voor zowel de hoger als de lager opgeleiden. Een neveneffect van 
de wib is echter wel dat het aantal mvv-aanvragen sinds de invoering van deze wet 
aanzienlijk is gedaald. De wet heeft daarmee althans voorlopig een restrictief effect 
op de immigratie van gezinsvormers en gezinsherenigers.

Opleidingsniveau
Het gemiddelde opleidingsniveau van allochtonen stijgt langzaam maar zeker. 
Turken blijven daarbij iets achter bij de andere groepen. De stijging van het oplei-
dingsniveau is vooral zichtbaar in de afname van het aandeel allochtonen met 
hooguit basisschoolniveau en in de toename van het aandeel dat één niveau hoger is 
opgeleid en over een vbo- of mavo-opleidingsniveau beschikt. Over een wat langere 
periode bezien stijgt bij alle groepen allochtonen ook het aandeel hoger opgelei-
den, maar dat gaat niet zo hard. Dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt heeft er 
vooral mee te maken dat steeds meer allochtonen hun volledige opleiding in Neder-
land volgen. 

Ondanks de stijging blijft het opleidingsniveau van allochtonen ruim achter bij dat 
van autochtonen. Zoals ook voorgaande jaren bleek is het verschil tussen autochto-
nen en Surinamers of Antillianen minder groot dan bij Turken en Marokkanen.

Het opleidingsniveau van ouders is vaak bepalend voor het opleidingsniveau dat hun 
kinderen realiseren. Bij de eerste generatie is dat ook goed zichtbaar: kinderen van 
laagopgeleide ouders zijn doorgaans zelf ook laagopgeleid. Bij de tweede genera-
tie zie je dat Turkse, maar vooral Marokkaanse kinderen het overwegend zeer lage 
opleidingsniveau van hun ouders ontstijgen. Het niveau van een startkwalifi catie 
(een diploma op mbo-2, havo- of vwo-niveau) is voor veel allochtone jongvolwas-
senen echter nog niet weggelegd. Nog niet de helft van de Turken en Marokkanen 
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tussen de 20 en 35 jaar en iets meer dan de helft van de Surinamers en Antillianen in 
deze leeftijdscategorie heeft een startkwalifi catie. De tweede generatie heeft wel veel 
vaker dan de eerste generatie het niveau van een startkwalifi catie behaald. 

Taalvaardigheid in het Nederlands en in de herkomsttaal
Naast een goede opleiding is het beheersen van het Nederlands eveneens van belang 
om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Een op de twee Turken 
en een op de drie Marokkanen blijft moeite houden met het Nederlands, de helft van 
beide groepen zegt nooit problemen te ondervinden met de taal. Het zijn doorgaans 
ouderen van de eerste generatie, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Soms 
probeert men dit te ondervangen door een cursus Nederlands te volgen. Heeft 
iemand dat ooit gedaan en ook het diploma of certifi caat daarvan behaald, dan komt 
dat zijn of haar Nederlands ten goede.  

Ongeveer een kwart tot een derde van de Turken en Marokkanen spreekt nooit 
Nederlands met hun kinderen en met hun partner nog minder vaak. Bij Surinamers 
en Antillianen is dat anders.

Het betekent dat een grote groep allochtonen veelal nog de taal uit het land van 
herkomst gebruikt. Een gesprek volgen in de taal van het land van herkomst gaat dan 
ook vrijwel alle allochtonen goed af, slechts een op de tien heeft er moeite mee. Ana-
lyses laten zien dat taalvaardigheid (en met name schriftelijke taalvaardigheid) in 
de taal van het land van herkomst een gunstig effect heeft op de beheersing van het 
Nederlands. Dit geldt echter alleen voor de eerste generatie migranten, bij de tweede 
generatie ontbreekt dit effect. Jongere allochtonen en met name hoger opgeleiden 
zijn minder taalvaardig in de taal van het land van herkomst, maar zij beheersen wel 
beter het Nederlands.

Allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs
Allochtone leerlingen met een niet-westerse achtergrond beginnen hun schoolloop-
baan in het basisonderwijs met een aanzienlijke achterstand. Ze maken weliswaar 
een aanzienlijk deel van deze achterstand goed, maar stromen desondanks toch 
nog met een grote leerachterstand het basisonderwijs uit. Turkse leerlingen doen 
het, ondanks hun vooruitgang, van alle etnische groepen het slechtst, vooral in 
taal. Marokkaanse leerlingen lijken in het basisonderwijs de grootste inhaalslag te 
boeken.

De achterstand werkt door in rest van de onderwijsloopbaan. Waar onder autochtone 
jongeren bijna de helft havo/vwo volgt, geldt dit voor een kwart van de Surinaamse 
en Antilliaanse jongeren en voor niet meer dan een op de vijf Turkse en Marokkaanse 
leerlingen. De grote meerderheid van deze groepen zit op het vmbo (80%). Binnen 
het vmbo zijn zij oververtegenwoordigd in de lagere onderwijsniveaus, en ook onder 
de zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. 
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Niet alleen zitten allochtone leerlingen vaker in de lagere niveaus van het voortgezet 
onderwijs, ook lopen zij vaker vertraging op: zij blijven vaker zitten of zakken voor 
het examen. Dit geldt het meest voor Turkse leerlingen en lijkt te maken te hebben 
met de taalachterstand waarmee zij van de basisschool komen. Het ouderlijke milieu 
speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol: onder de volwassen alloch-
tone bevolking zijn het immers ook de Turken die het meeste moeite hebben met de 
Nederlandse taal en deze het minst gebruiken in de thuissituatie. Een positieve ont-
wikkeling is dat Turkse kinderen relatief vaak deelnemen aan voor- en vroegschoolse 
programma’s. De hoop is dat dit de aanvangsachterstanden in het basisonderwijs zal 
terugdringen.

Allochtone leerlingen die eenmaal in het bezit zijn van een vmbo-diploma maken 
vrijwel altijd de overstap naar het mbo. Wel volgen zij daar vaker de laagste niveaus. 
Ook is de uitval in het mbo – nog veel meer dan in het voortgezet onderwijs – onder 
allochtone leerlingen schrikbarend hoog.

Als allochtone leerlingen eenmaal een havo- of vwo-diploma op zak hebben, ver-
volgen zij vaker dan autochtone leerlingen hun loopbaan in de hoogst mogelijke 
vervolgopleiding. Zij gaan dus vaker van havo naar hbo en van vwo naar wo. De 
instroom in het hoger onderwijs is onder Turkse en Marokkaanse leerlingen sinds 
1995 zelfs verdubbeld. Daar aanbeland, kiezen zij ook juist de opleidingen met een 
goed perspectief op de arbeidsmarkt. Zij lopen echter ook relatief vaker vertraging 
op of verlaten het hoger onderwijs zonder een diploma te behalen.

Daling nettoparticipatie en stijging werkloosheid voorbij
In 2006 heeft 47% van de niet-westerse allochtonen in de leeftijd tussen de 15 en 
65 jaar een betaalde baan tegen 67% van de autochtonen. Vanaf 2005 daalt de zoge-
noemde nettoparticipatie bij niet-westerse allochtonen niet meer. Van een duidelijke 
stijging is evenmin sprake, terwijl bij autochtonen in 2006 de nettoparticipatie voor 
het eerst sinds 2001 weer is toegenomen. 

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in 2006 voor het eerst in vijf 
jaar weer afgenomen. Onder autochtonen zette de daling van de werkloosheid een 
jaar eerder in. Van de niet-westerse allochtonen die tot de beroepsbevolking behoren 
is 16% werkloos. Bij autochtonen geldt dit voor 4%.

Ondanks de forse achterstand van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 
en de gevoeligheid van hun positie voor conjuncturele verslechteringen, is niettemin 
sprake van een structurele vooruitgang. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er 
thans substantieel meer niet-westerse allochtonen aan het werk en is de werkloos-
heid onder hen aanzienlijk lager. 

De kans op werk blijkt in belangrijke mate gunstig te worden beïnvloed door Neder-
landse diploma’s en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Nederlandse 
kwalifi caties zetten niet-westerse allochtonen op voorsprong. Verder is voor vrouwen 
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de huishoudenssamenstelling van belang; vrouwen met jonge kinderen participeren 
minder op de arbeidsmarkt en zijn vaker werkloos. 

Een belangrijk knelpunt is de hoge jeugdwerkloosheid onder allochtonen. In 2006 is 
22% van de niet-westerse allochtone jongeren werkloos tegen 9% van de autochtone 
jongeren. Tot op zekere hoogte is het probleem van de werkloosheid van allochtone 
groepen vooral een probleem van jeugdwerkloosheid. Wel is in 2006 de jeugdwerk-
loosheid onder allochtonen gedaald.

Werkloze allochtonen en autochtonen even sterk op werk gericht
Turken en Marokkanen zijn het minst geneigd om banen te accepteren met ongun-
stige kenmerken (o.a. tijdelijk dienstverband, werk onder het opleidingsniveau, veel 
reistijd). Surinamers en Antillianen verschillen in arbeidsoriëntatie niet van autoch-
tonen. Met name Turken en Marokkanen die niet tot de beroepsbevolking behoren 
(naast scholieren gaat het dan vooral om langdurig werklozen, arbeidsongeschikten 
en huisvrouwen) staan kritisch tegenover werk met ongunstige baankenmerken. 
Werkloze allochtonen daarentegen hebben gemiddeld dezelfde arbeidsoriëntatie als 
autochtone werklozen.   

Opmars van het allochtone ondernemerschap zet door
Steeds meer allochtonen kiezen voor het ondernemerschap. Van de vier grote niet-
westerse allochtone groepen hebben de Turken het vaakst een eigen zaak. Onder 
de Marokkanen is het aantal zelfstandig ondernemers sterk gegroeid: zij zijn op dit 
moment naar verhouding vaker zelfstandig ondernemer dan Surinamers en Antil-
lianen. Ondernemers uit etnische minderheden zijn in steeds meer branches actief. 
Hun traditionele vertegenwoordiging in de horeca en groothandel is afgenomen, 
een toename is te zien in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. Nog steeds 
verdwijnen na korte tijd betrekkelijk veel allochtone ondernemers, maar de overle-
vingskansen nemen langzaam toe. De overlevingskansen van de tweede generatie 
allochtone ondernemers zijn zelfs gunstiger dan die van autochtone ondernemers. 

Hoge uitkeringsafhankelijkheid en inkomensarmoede
De nog steeds betrekkelijk lage participatie op de arbeidsmarkt weerspiegelt zich in 
hoge uitkeringscijfers. Een kwart van de niet-westerse allochtonen heeft een uitke-
ring tegen 9% van de autochtonen. wao-uitkeringen komen vaak voor bij Turken, 
terwijl veel Marokkanen, Surinamers en Antillianen moeten leven van een bijstands-
uitkering. Meer dan de helft van de oudere niet-westerse allochtonen (55-64 jaar) is 
afhankelijk van een uitkering. Bij Turken is dit zelfs 68% en bij Marokkanen 65%. 

Inkomensarmoede, afgemeten aan de lage inkomensgrens, komt veel voor bij 
niet-westerse allochtone huishoudens. Rond de 30% van de Turkse, Marokkaanse, 
Antilliaanse en overige niet-westerse allochtone huishoudens leeft onder deze 
armoedegrens, tegen 8% van de autochtone huishoudens.
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Turken het sterkst op de eigen groep gericht en hangen vaakst traditionele opvattingen 
aan
Turken gaan in de vrije tijd weinig met autochtonen om. Ook het aandeel gemengde 
relaties is bij deze groep gering. In vergelijking met de Turken onderhouden Marok-
kanen vaker contacten met autochtonen, al is het aandeel gemengde huwelijken ook 
bij de hen niet groot. Marokkanen denken bovendien wat moderner dan Turken over 
onder meer de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Surinamers en Antillianen onderhouden veel vaker contacten met autochtonen 
dan Turken en Marokkanen. Ze zijn bovendien vaak met een autochtone Nederlander 
gehuwd. Dit geldt in het bijzonder voor de tweede generatie Surinamers en Antillia-
nen. 

Weinig schot in sociale contacten en moderne opvattingen
Tussen 1994 en 2006 is het aandeel Turken en Marokkanen dat in de vrije tijd vooral 
met leden van de eigen groep omgaat, niet veranderd. In grote lijnen is dit ook het 
geval bij de Surinamers, al wijzen de cijfers op een lichte toename van contacten met 
autochtonen. Bij de Antillianen wijzen de gegevens op een toename van het aandeel 
dat vooral met leden van de eigen groep omgaat. Er is dus geen sprake van een afne-
mende sociale afstand tussen allochtonen en autochtonen.

Ook zien we weinig veranderingen in ‘moderne’ opvattingen. Gemiddeld gespro-
ken denken allochtone groepen op dit moment hetzelfde over onder andere de rol 
van mannen en vrouwen als acht jaar geleden. 

Religie is belangrijk, maar niet iedereen vertoont actief religieus gedrag
Turken en Marokkanen beschouwen zichzelf bijna allemaal als moslim, maar dat 
betekent niet dat ze in dezelfde mate religieus gedrag vertonen en er louter ortho-
doxe opvattingen op na houden. Turken verschillen in dit opzicht van de Marokka-
nen. Iets minder dan een derde van de Turken bidt vijfmaal per dag, twee derde heeft 
tijdens de ramadan alle dagen gevast en iets meer dan 80% eet dagelijks halal. Bij de 
Marokkanen liggen deze cijfers duidelijk hoger: tweederde bidt vijfmaal daags, 90% 
heeft tijdens de ramadan alle dagen gevast en 89% eet iedere dag halal. Ook als het 
gaat om opvattingen over het navolgen van regels uit de islam, de schoolkeuze en de 
hoofddoek zijn Marokkanen orthodoxer dan Turken.    

Concentratiewijken
Ruimtelijke concentraties van niet-westerse allochtonen verbreden en verdiepen 
zich. Het aantal gemeenten en postcodegebieden met weinig allochtonen neemt 
af, dat met grotere concentraties neemt toe en de toename is het grootst naarmate 
de gebieden gekleurder zijn. De meest gekleurde postcodegebieden in de grote en 
middelgrote gemeenten zijn dat al langere tijd. Het aandeel allochtonen is er verder 
toegenomen. Doordat het aandeel autochtonen in de concentratiewijken is afgeno-
men zijn in de G4 in de afgelopen jaren de ontmoetingskansen met autochtonen nog 
iets verder afgenomen.
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Surinamers, maar ook Turken en Marokkanen trekken in toenemende mate het 
stadsgewest in. ‘Hun’ plaats in de oude wijken wordt vaak ingenomen door alloch-
tonen uit asiellanden. Suburbanisatie doet zich het sterkst voor in het stadsgewest 
Amsterdam, meer specifi ek in Almere, waar het aandeel Surinamers in de bevolking 
met 10% inmiddels dat in Amsterdam (9% en afnemend) overtreft. Maar ook de 
Marokkaanse en Turkse bevolking neemt er snel toe. Ook in andere regio’s groeit de 
allochtone bevolking in het gewest sneller dan in de kernsteden, hoewel die steden 
–met uitzondering van Amsterdam – in absolute aantallen nog altijd verreweg het 
grootste deel van de allochtone bevolkingsgroei huisvesten. 

Allochtonen vaak in woningen van mindere kwaliteit
De kwaliteit van woningen is in de zwarte wijken het geringst en in de witte het 
hoogst. Het gaat om woningkenmerken als koopwoningen, eengezinshuizen en 
vooral de grootte van de woningen. Binnen elk van de wijktypen beschikken alle 
niet-westerse allochtone groepen over minder kwaliteit. Voor Turken en Marokka-
nen steekt het aantal vierkante meters in de woning per bewoner nogal ongunstig 
af. Wel maakten de groepen met de grootste achterstand de snelste verbetering door 
sinds 1998. 

De verkoopwaarde per vierkante meter ligt (in de G4) in zwarte wijken beduidend 
lager dan in gemengde en witte wijken, ook – maar in mindere mate – in de nieuw-
bouw. Huurwoningen zijn in de zwarte wijken juist in de nieuwbouw opmerkelijk 
goedkoop qua (bruto)huur. De lage status van de wijken weerspiegelt zich in de 
verkoopwaarden. Voor één op de vier à vijf eigenaren van woningen in zwarte wijken 
was de lage woningprijs de belangrijkste reden om daar te gaan wonen. Dit geldt het 
meest voor autochtonen en Surinamers.

Zwarte wijken: veel klachten over leef baarheid en veiligheid
Zwarte wijken steken ongunstig af wat betreft de omgevingskwaliteit: bewoners 
klagen vooral over verloedering en overlast. Driekwart van de door minister Voge-
laar aangewezen probleemwijken is een zwarte wijk. In die wijken zijn de bewo-
ners minder optimistisch over de koers die de wijk vaart en die hij zal varen in het 
komende jaar. Wel is het optimisme sinds 2002 vooral in de – veelal zwarte – ‘pro-
bleemwijken’ gegroeid. De verschillende groepen zijn eensluidend in hun oordeel dat 
veel allochtonen in de wijk geen goede zaak is. In het algemeen heeft men in zwarte 
wijken minder contact met buren en buurtgenoten, en is de verhuisdynamiek er ook 
groter. Surinamers en Antillianen hebben in de zwarte wijken juist meer buurtcon-
tact.

Alle groepen voelen zich in de zwarte wijken minder veilig op straat, althans de 
volwassenen. Er is relatief veel onvrede over de voorzieningen voor jongeren in de 
wijken, maar daarin zijn de zwarte wijken voor allochtone huishoudens niet onder-
scheidend. Voor jongeren schieten die voorzieningen ook elders veelal tekort.
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Hoge tevredenheid allochtonen bewoners in Vinex-wijken
De woningen die allochtonen de afgelopen twee jaar in de recente nieuwbouwwij-
ken (Vinex) hebben betrokken, steken zeer gunstig af bij die in alle oudere wijken 
en ook bij de nieuwbouw in stedelijke vernieuwingswijken: veel meer koophuizen, 
driekwart eengezinshuizen en gemiddeld bijna 40 vierkante meter ruimer dan bij 
nieuwbouw in de oude wijken. De allochtone bevolking die erheen trok lijkt sociaal-
economisch op de autochtone nieuwbouwpioniers: hoger opgeleid, hoger inkomen, 
veel gezinnen en bewuste keuze voor de nieuwbouwwijk. De tevredenheid in de 
Vinex-wijken steekt hoog uit boven die in de andere woonmilieus. De woningen in de 
wijken van de jaren zeventig en tachtig (en begin jaren negentig) zijn voor allochto-
nen in de oude wijken het meest concurrerend. Toch kiest een deel van de allochtone 
bewoners van de oude wijken heel bewust voor nieuwbouw in de oudere wijken (van 
voor 1971). Onder deze bewoners is de onvrede met de woonomgeving, in het bijzon-
der met verloedering en overlast, groot, zelfs groter dan onder bewoners in de oude 
delen van de wijken. 

Allochtonen oververtegenwoordigd in verdachtenregistraties 
Van de autochtonen werd in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 60 jaar in 2004 1,4% 
als verdachte door de politie geregistreerd. Van de niet-westerse allochtonen was dit 
met 4,5% meer dan drie keer zo hoog. Van de onderscheiden niet-westerse herkomst-
groepen werden Antillianen het vaakst als verdachte geregistreerd (7,5%) en Turken 
het minst vaak (3,7%). Onder minderjarigen (van 12 tot en met 17 jaar) hebben 
Marokkanen (8,1%) het hoogste verdachtenpercentage, gevolgd door Antillianen 
(7,2%), Surinamers (5,1%), Turken (4,0%) en autochtonen (1,6%). De verdachtenper-
centages voor volwassenen (van 18 tot en met 60 jaar) zijn 7,6% voor Antillianen, 
5,6% voor Marokkanen, 5,1% voor Surinamers, 3,6% voor Turken en 1,3% voor 
autochtonen.

Ook nadat gecorrigeerd wordt voor een aantal sociaaleconomische achtergrond-
variabelen is de kans op het verdacht zijn van een misdrijf nog steeds aanzienlijk 
groter voor de vier grote ‘klassieke’ niet-westerse allochtone herkomstgroepen. 
Daarbij valt vooral de grote oververtegenwoordiging van de tweede generatie Marok-
kanen en de eerste generatie Antillianen op. Verder bleek ook dat niet-westerse 
allochtonen vaker dan autochtonen opnieuw als verdachte van een misdrijf werden 
geregistreerd.

Bij alle groepen is het aandeel verdachten het hoogst bij personen in de leeftijd 
tussen de 15 en 20 jaar. Daarna neemt het aandeel verdachten vrij snel af. Antillianen 
zijn een belangrijke uitzondering op dit patroon. Hun age-crimecurve loopt aanzien-
lijk langer door en begint pas bij 40-jarige Antillianen substantieel af te nemen.

Deze cijfers zijn gebaseerd op door de politie geregistreerde verdachten, die zijn 
gekoppeld aan het Sociaal Statistisch Bestand (sbb) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cbs). Voor iedere in Nederland woonachtige persoon kan dan worden 
nagegaan of hij of zij ervan werd verdacht een misdrijf te hebben gepleegd. Deze 
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tamelijk unieke integrale populatiegegevens op individueel niveau leveren echter 
zeker geen complete beschrijving op van de criminaliteit in Nederland. We hebben 
te maken met een omvangrijk dark number. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen 
dat het dark number verschilt voor de verschillende in Nederland verblijvende her-
komstgroepen.

De positie van allochtone vrouwen
De positie van Turkse en Marokkaanse vrouwen verschilt van die van Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone vrouwen. De eerste groep bevindt zich vaker in een kans-
arme positie, terwijl de tweede groep vaker als succesvol is te beschouwen. Turkse 
en Marokkaanse vrouwen zijn in meerderheid lager opgeleid, en een grote minder-
heid heeft moeite met de Nederlandse taal. Onder meer door deze kenmerken is hun 
deelname aan de arbeidsmarkt relatief laag (maar op langere termijn wel gestegen) 
en zijn maar weinig vrouwen economisch zelfstandig. Daarmee hangt ook samen 
dat zij traditioneler over de rol van de vrouw denken dan leden van de andere groepen 
en een relatief sterke geloofsbeleving hebben.

Bij deze uitkomsten moet worden bedacht dat er onder Turkse en Marokkaanse 
vrouwen grote verschillen bestaan tussen de eerste en tweede generatie. Meisjes en 
jonge vrouwen volgen steeds vaker hoger onderwijs (en ook met meer succes dan 
de jongens). Ook krijgen ze op hogere leeftijd hun eerste kind dan hun moeders en 
het aantal kinderen dat ze krijgen ligt ook beduidend lager. Voor de (toekomstige) 
deelname aan de arbeidsmarkt zijn dit gunstige ontwikkelingen.

Surinaamse vrouwen staan er het beste voor van alle groepen allochtone vrouwen. 
Zij hebben het vaakst betaald werk (iets minder vaak dan autochtone vrouwen) en 
zijn het meest economisch zelfstandig, ook vaker dan autochtone vrouwen. Waar-
schijnlijk komt dat doordat zij meer in voltijd- en grote deeltijdbanen werken dan de 
andere groepen vrouwen. Antilliaanse vrouwen hebben wat minder vaak een baan 
en bereiken in mindere mate economische zelfstandigheid dan de Surinaamse en 
autochtone vrouwen. In andere opzichten zijn Surinaamse en Antilliaanse vrouwen 
min of meer vergelijkbaar: zij zijn redelijk hoog opgeleid (nog wel iets lager dan 
autochtone vrouwen), hebben moderne opvattingen over de rol van de vrouw en 
onderhouden relatief vaak contacten met autochtonen.

In het algemeen is de positie van allochtone vrouwen minder gunstig dan die van 
de mannen. De verschillen zijn vooral groot onder Turken en Marokkanen, en dan 
met name op het terrein van arbeid en inkomen. In het onderwijs doen allochtone 
vrouwen het echter beter dan de mannen. De deelname van allochtone meisjes aan 
havo/vwo is (iets) groter dan van de jongens. Verder is de voortijdige schooluitval 
in alle vormen van voortgezet onderwijs geringer bij de meisjes dan bij de jongens. 
Ook in het hoger onderwijs (hbo/wo) presteren de allochtone vrouwen beter dan de 
mannen.

Wederzijdse beeldvorming
Al sinds de jaren tachtig en begin jaren negentig oordeelt een aanzienlijk deel van de 
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Nederlandse bevolking negatief over de aanwezigheid van allochtonen. Dit geldt in 
het bijzonder voor de lager opgeleiden. De helft van de bevolking vindt dat er te veel 
allochtonen in Nederland zijn en woont liever niet naast allochtone buren. Opinies 
blijven dus over langere tijd bekeken vrij stabiel: autochtonen zijn al nooit zo positief 
geweest over allochtonen. Toch zagen we in de eerste jaren van de eenentwintigste 
eeuw wel een zekere verharding terug in opinies ten aanzien van allochtonen. Deze 
opvattingen waren het meest negatief in 2002, het jaar van de moord op Pim Fortuyn. 
Daarna is sprake van een kentering, die wat sneller optreedt onder hoger opgeleide 
autochtonen. Opvattingen lijken wat milder te zijn geworden. Nederland kijkt meer 
ontspannen aan tegen de aanwezigheid van allochtonen dan enkel;e jaren geleden. 

Deze bevindingen geven echter weinig reden ons rijk te rekenen. Zowel onder 
autochtonen als onder allochtonen bestaat de neiging contact met elkaar te ver-
mijden. Ook discriminatie is een belangrijk issue. Een aanzienlijk gedeelte van de 
autochtonen is geneigd de eigen groep voorrang te verlenen op de woningmarkt, en 
allochtonen hebben relatief vaak het idee dat discriminatie in Nederland plaatsvindt, 
ondanks het feit dat zij er zelf persoonlijk minder mee worden geconfronteerd. Daar-
naast hebben nogal wat allochtonen het gevoel dat ze maar in beperkte mate worden 
geaccepteerd in Nederland. 

Met name tussen moslims en niet-moslims worden tegenstellingen ervaren. Onge-
veer de helft van de autochtonen vindt dat de westerse leefwijze en die van moslims 
niet samengaan en ook op de positie van de vrouw in de islamitische cultuur is veel 
kritiek. Andersom vinden veel Turkse en Marokkaanse moslims dat er weinig respect 
is voor de islamitische cultuur en dat in Nederland te negatief tegen de islam wordt 
aangekeken. Ook toekomstverwachtingen zijn niet rooskleurig. Een grote meerder-
heid van de bevolking (autochtoon én allochtoon) denkt dat spanningen tussen groe-
pen in Nederland erger worden en de angst voor geweld (zowel tegen moslims als 
van moslimextremisten) zit er goed in.

De opinies van hoger opgeleide allochtonen laten een dubbel beeld zien. Enerzijds 
zien zij zichzelf als goed geïntegreerd, voelen zij zich vaker dan laagopgeleide 
allochtonen thuis in Nederland en zijn zij bijvoorbeeld toleranter ten aanzien van de 
positie van de vrouw (en van culturele waarden in het algemeen). Wanneer het echter 
gaat over acceptatie en respect draait het beeld. Het zijn dan juist de hoger opgeleide 
allochtonen die zich minder geaccepteerd voelen in Nederland. Ook geven zij vaker 
aan te maken te hebben met discriminatie. Bovendien vinden hoger opgeleide mos-
lims dat het respect voor de islamitische cultuur vaak ver te zoeken is. Dit lijkt er mee 
te maken te hebben dat zij meer in aanraking komen met het politieke debat over 
de allochtonenproblematiek en in hun eigen leven meer weerstanden ervaren. Het 
feit dat het voltooien van een goede opleiding voor hoger opgeleide allochtonen niet 
altijd tot maatschappelijk succes leidt, is een belangrijke bron van frustratie.
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1 Het Jaarrapport Integratie 2007

Dit is de elfde afl evering in een reeks van door het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) vervaardigde minderhedenrapportages. Sinds 1993 werd jaarlijks, en sinds 1999 
tweejaarlijks voor diverse terreinen een overzicht gegeven van de positie van alloch-
tonen in onze samenleving (tot de afl evering van 2003 verschenen deze overzichten 
onder de naam Rapportage Minderheden, vanaf 2005 onder de titel Jaarrapport 
Integratie). De afl evering van 2005 was een gezamenlijk product van scp, het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs). Het Jaarrapport Integratie is geschreven op verzoek van de 
directie Inburgering en Integratie (DI&I) van het ministerie van Justitie.

Feitenkennis over integratie is nog steeds noodzakelijk. Er gaat immers bijna 
geen dag voorbij of de media berichten over zaken die te maken hebben met integra-
tie. Zowel de rijksoverheid als lokale overheden ontwikkelen bovendien veel beleid 
om integratie te bevorderen. Met dit Jaarrapport Integratie willen we voorzien in de 
behoefte aan informatie en zetten we de meest recente gegevens met betrekking tot 
minderheden en integratie op een rij.

Doelstellingen
Er zijn veel defi nities van ‘integratie’ mogelijk, maar in zijn algemeenheid verwijst de 
term integratie naar de mate waarin en de wijze waarop allochtonen deel worden van 
de ontvangende samenleving. Het Jaarrapport Integratie is vooral bedoeld om voor 
tien onderwerpen de integratie van allochtone groepen te beschrijven en te analy-
seren en om de ontwikkelingen te volgen; de allochtone groepen worden daarbij 
vergeleken met autochtone Nederlanders. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
demografi e, inburgering, opleidingsniveau en taal, de positie in het Nederlandse 
onderwijs en arbeid en inkomen. Ook komen sociaal-culturele aspecten van integra-
tie aan de orde en wordt in het rapport aandacht besteed aan enkele specifi eke onder-
werpen als concentratiewijken, criminaliteit, de positie van allochtone vrouwen en 
beeldvorming. Het is niet moeilijk om voor elk van deze onderwerpen een apart boek 
te maken, maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het Jaarrapport Integratie is 
erop gericht om op hoofdlijnen te rapporteren. Aanvullend cijfermateriaal bij het 
Jaarrapport kunt u vinden op de internetsite www.scp.nl/jaarrapportintegratie2007. 
Aan het eind van elk hoofdstuk staat een overzicht van wat er op internet is te vinden. 
Verder wordt in dit jaarrapport regelmatig gewezen op literatuur, zodat lezers zich 
desgewenst nader kunnen informeren.

Doelgroepen: accent op de vier grote groepen
Het Jaarrapport Integratie is bedoeld om de positie van de doelgroepen van het inte-
gratiebeleid te beschrijven. Het integratiebeleid richt zich hoofdzakelijk op niet-wes-
terse allochtonen. Dit zijn personen van wie tenminste één van de ouders is geboren 
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in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba, of in een ander 
land in Azië (m.u.v. Japan en Indonesië), Afrika of Latijns Amerika. Allochtonen die 
in het buitenland zijn geboren, worden gerekend tot de eerste generatie. Allochtonen 
die in Nederland zijn geboren, worden gerekend tot de tweede generatie.

Van de niet-westerse allochtonen behoort twee derde tot een van de vier grote 
herkomstgroepen: de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen.1 
Daarnaast maakt een groot aantal kleinere groepen – voornamelijk vluchtelingen-
groepen – deel uit van deze categorie. Het accent ligt in deze rapportage op de positie 
van de vier grote etnische groepen; dit heeft voornamelijk te maken met de beschik-
baarheid van gegevens. Over de positie van de zogeheten ‘nieuwe’ groepen is in het 
Jaarrapport Integratie 2005 uitvoerig bericht. Recente cijfers over deze groepen zijn niet 
voorhanden. Bij gebrek aan gegevens over de afzonderlijke vluchtelingengroepen 
worden deze vaak ondergebracht in de verzamelcategorie ‘overig niet-westers’. Ook 
wordt in dit rapport regelmatig de vergelijking gemaakt tussen de totale groep niet-
westerse allochtonen en de autochtonen.

Voor het gemak spreken we nogal eens over ‘allochtonen’, waar we uitsluitend 
‘niet-westerse allochtonen’ bedoelen. Ook maken we gebruik van de term ‘etnische 
minderheden’.2

Gegevens
In het voorliggende rapport wordt op ruime schaal gebruikgemaakt van grootscha-
lige databestanden. In een aantal gevallen zijn dit nieuwe bronnen, voor de rest zijn 
het bestaande, geactualiseerde tijdreeksen. De belangrijkste bron van informatie is 
het Survey integratie minderheden (sim). Dit onderzoek is uitgevoerd door het scp in 
samenwerking met het cbs en bevat de meest recente en meest uitgebreide gegevens 
op een aantal terreinen. Het gaat gegevens die in 2006 landelijk zijn verzameld onder 
een representatieve steekproef Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en 
onder een autochtone referentiegroep (zie Dagevos et al. 2007 voor meer gedetail-
leerde informatie over dit onderzoek).

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van registratiegegevens van de gehele Neder-
landse bevolking, zoals de bevolkingsstatistieken, diverse onderwijsregisters en 
het Centraal Register Vreemdelingen van het cbs. Ook vormen gegevens uit andere 
enquêteonderzoeken een belangrijke bron van informatie. Naast langlopende enquê-
teonderzoeken zoals de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het cbs, het onderzoek 
Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (spva) van het Instituut voor 
Sociologisch-Economisch Onderzoek (iseo) en het scp, en Culturele veranderingen 
in Nederland (cv) van het scp gaat het bijvoorbeeld om het cohortonderzoek Primair 
onderwijs en speciaal onderwijs (prima), uitgevoerd door het Instituut voor Toe-
gepaste Sociale Wetenschappen (its) in samenwerking met het sco-Kohnstamm 
Instituut (sco) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
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(nwo). Gedetailleerde informatie over de gebruikte databestanden is te vinden op 
de internetsite van het jaarrapport.

De hoofdstukken
Een aantal hoofdstukken is geschreven door gastauteurs van andere instituten. Het 
gaat om het hoofdstuk Demografi e dat werd geschreven door medewerkers van het 
cbs (hoofdstuk 2), het hoofdstuk Inburgering geschreven door auteurs van Regio-
plan (hoofdstuk 3) en het hoofdstuk Criminaliteit door het wodc (hoofdstuk 9).
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Noten

1 Als in het rapport wordt geschreven over Antillianen, dan worden hier steeds Aruba-
nen mee bedoeld.

2 Tot de etnische minderheden behoren groepen die op grond van hun achterstands-
positie zijn aangewezen als doelgroepen van het minderhedenbeleid. Voor een deel 
overlapt de categorie etnische minderheden met de categorie niet-westerse alloch-
tonen; er zijn echter ook groepen zoals de Molukkers die wel tot de etnische minder-
heden worden gerekend maar buiten de defi nitie van niet-westerse allochtonen vallen.
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2 Demografie

Joop Garssen (cbs) en Marieke Wageveld (cbs)

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de demografi sche ontwikkelingen die samenhangen 
met de integratie van niet-westerse allochtonen in de Nederlandse samenleving. Hoe 
groot zijn de groepen waarover het gaat, en hoe verandert hun omvang en samenstel-
ling? Wie komen er naar Nederland, en waarom? Hebben Turken en Marokkanen 
nog steeds grote gezinnen? Trouwen ze nog steeds overwegend binnen de eigen 
gemeenschap, of neemt het aandeel interetnische huwelijken over de generaties toe?

Deze en andere demografi sche kwesties hangen samen met het vraagstuk van 
integratie, maar vormen daar niet zonder meer een maatstaf voor. Zo hangt het 
aantal importbruiden niet alleen samen met huwelijksvoorkeur, maar ook met de 
wettelijke regels met betrekking tot huwelijksmigratie. In dit hoofdstuk staan niet-
westerse allochtonen centraal.

2.2 Bevolkingssamenstelling

Na decennia met een relatief sterke bevolkingsgroei is een tijdperk aangebroken 
waarin nog maar van een langzame groei sprake is, en in sommige regio’s zelfs van 
een lichte bevolkingskrimp. Dat nog niet de hele Nederlandse bevolking in omvang 
afneemt, komt vooral door de groei van het aantal allochtonen. Zonder allochtonen 
zou Nederland nu 13,2 miljoen inwoners tellen, in plaats van 16,4 miljoen. Van de 
3,2 miljoen allochtonen is inmiddels ruim de helft (1,7 miljoen) van niet-westerse 
herkomst. Van de niet-westerse allochtonen is 42% zelf in Nederland geboren. Zij 
behoren dus tot de tweede generatie. De derde generatie, die bestaat uit de kinderen 
van de tweede generatie, is met ongeveer 45.000 nog gering van omvang en wordt in 
de statistieken tot de autochtonen gerekend.

Van de niet-westerse allochtonen behoort twee derde tot een van de vier ‘klassieke’ 
herkomstgroepen: de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Wel neemt 
hun aandeel geleidelijk af: medio jaren negentig behoorde nog bijna driekwart tot 
een van deze groepen. Turken vormen momenteel de grootste groep, gevolgd door 
Surinamers en Marokkanen (tabel 2.1). Elk van deze groepen maakt 2% uit van de 
Nederlandse bevolking. Hun eerste generaties wonen doorgaans al lang in Neder-
land: circa driekwart van de Turken, Marokkanen en Surinamers arriveerde meer dan 
tien jaar geleden. Onder Afghanen, bijvoorbeeld, geldt dit voor slechts een op de acht 
(bijlage B2.1). Dit verschil hangt vooral samen met de migratiegeschiedenis van deze 



30 Demografi e

groepen. Asielmigranten, zoals de meeste Afghanen, komen pas sinds de tweede 
helft van de jaren tachtig op omvangrijke schaal naar ons land, terwijl grote aantallen 
Turken en Marokkanen als arbeidsmigrant al in de jaren zestig arriveerden.

Tabel 2.1
Kerncijfers van de bevolkingssamenstelling naar herkomstgroep, 1 januari 2007

aantal personen aandeel in totale bevolking aandeel tweede generatie

x 1000 % %

Turken 368,6 2,3 47,1

Marokkanen 329,5 2,0 49,0

Surinamers 333,5 2,0 44,2

Antillianen 130,0 0,8 39,3

Irakezen 43,9 0,3 20,9

Afghanen 37,2 0,2 15,8

Iraniërs 29,0 0,2 18,8

Somaliërs 18,9 0,1 31,5

totaal niet-westerse allochtonen 1.738,5 10,6 41,6

autochtonen 13.187,6 80,6

totale bevolking 16.358,0   

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)

De leeftijdsopbouw van de niet-westerse bevolkingsgroepen verschilt sterk van 
die van autochtonen (fi guur 2.1). Het aandeel van ouderen in de niet-westerse 
herkomstgroepen is vooralsnog gering. Een op de zes autochtonen is momenteel 
65-plusser, tegen een op de dertig niet-westerse allochtonen. Naar verhouding telt 
de Surinaamse groep, met een op de twintig, nog de meeste ouderen; de nieuwere 
herkomstgroepen, zoals de Somaliërs, Irakezen en Afghanen, tellen de minste 65-
plussers. In grote lijnen geldt het omgekeerde voor de jongeren. Zo is het aandeel van 
kinderen en tieners onder Somaliërs twee keer zo groot als onder autochtonen.
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Figuur 2.1
Leeftijdssamenstelling naar herkomstgroep, 1 januari 2007 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)
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Allochtonen, en in het bijzonder niet-westerse allochtonen, wonen zeer ongelijk over 
Nederland verdeeld (zie bijlage B2.2 voor een kaart van Nederland met daarin het 
aandeel niet-westerse allochtonen per corop-gebied1). Niet-westerse allochtonen 
zijn van oudsher sterk geconcentreerd in het westen van het land, vooral in de vier 
grote steden. Een op de drie inwoners van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag 
is van niet-westerse herkomst (bijlage B2.3). Onder de jongeren is dit aandeel nog 
hoger. In Amsterdam en Rotterdam zijn respectievelijk 55 en 54 op elke honderd 
jongeren niet-westers allochtoon (fi guur 2.2). In kleine gemeenten als Tubbergen, 
Renswoude en Staphorst, anderzijds, is amper één op de honderd jongeren niet-wes-
ters allochtoon.
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Figuur 2.2
Aandeel niet-westerse allochtonen onder jongeren tot 20 jaar, naar gemeentegrootte, 1 januari 
2006 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken) 
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In opdracht van het ministerie van Justitie is er recentelijk een schatting gemaakt 
van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, in de periode april 
2005-april 2006. De uitkomst was ruim 88.000 illegale niet-Europeanen.2 Met een 
betrouwbaarheid van 95% kan worden gesteld dat dit aantal ligt tussen de 62.000 
en 114.000. Voor de Europese illegale vreemdelingen bedraagt de schatting bijna 
41.000, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 12.000 tot 70.000. Als deze 
schattingen bij elkaar worden opgeteld, komt het totale aantal illegale vreemdelin-
gen uit op bijna 130.000 (Van der Heijden et al. 2006).

2.3 Bevolkingsontwikkeling

Algemeen
In de jaren negentig en de eerste jaren van het nieuwe millennium groeide de niet-
westerse bevolkingsgroep veel sneller dan de rest van de bevolking. Jaarlijks nam het 
aantal niet-westerse allochtonen met 4% à 5% toe. In 2003 en 2004 remde deze groei 
sterk af, tot ruim 1% in 2005 en 2006. De groei van de eerste generatie was in 2004 
tot vrijwel nul gereduceerd en is sinds 2005 zelfs licht negatief. De tweede generatie 
neemt eveneens minder snel toe dan voorheen, maar groeit (met ruim 3% in 2006) 
nog wel relatief sterk. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking stijgt 
hierdoor nog steeds.

De fors gedaalde instroom van asielmigranten en huwelijksmigranten is de voor-
naamste oorzaak van de gedaalde groei van de niet-westerse bevolkingsgroep. Sinds 
2003 arriveren nog maar weinig personen uit asiellanden als Iran, Irak en Afgha-
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nistan (zie fi guur 2.3 en bijlage B2.4 voor de bevolkingsgroei van andere herkomst-
groepen). Het meest opvallende beeld is te zien bij Somaliërs. Sinds 2001 arriveren 
beduidend minder Somaliërs dan er vertrekken en neemt hun aantal dus af. Overi-
gens gaan de meeste Somaliërs niet terug naar hun herkomstland, maar sluiten ze 
zich aan bij de omvangrijke Somalische gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk.

Het aandeel van de ‘overig niet-westerse’ herkomstgroepen – het totaal van de 
niet-westerse populatie min de vier klassieke groepen – is in de afgelopen tien jaar 
toegenomen. Begin 2007 werden 35 op de 1000 inwoners tot de ‘overig niet-westerse’ 
allochtonen gerekend, tegen 21 in 1997.

Figuur 2.3
Bevolkingsgroei van verschillende herkomstgroepen, 1996-2006 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)
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Veel allochtonen hebben naast hun oorspronkelijke nationaliteit inmiddels ook de 
Nederlandse nationaliteit. Begin 2007 telde ons land ruim een miljoen personen 
met de Nederlandse en ten minste één andere nationaliteit. Dit is tweeënhalf keer zo 
veel als begin 1995. Toch groeide het aantal mensen met een dubbele nationaliteit de 
laatste vier jaren minder hard, mede door een verminderd aantal naturalisaties. Bijna 
de helft van de mensen met een dubbele nationaliteit heeft naast de Nederlandse ook 
de Turkse of Marokkaanse nationaliteit (Nicolaas 2007a).

Immigratie en emigratie
De Nederlandse bevolking verandert van omvang en samenstelling door geboorte, 
sterfte, immigratie en emigratie. De fl uctuaties die van jaar op jaar plaatsvinden 
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in de immigratie en emigratie zijn doorgaans veel sterker dan die in de geboorte- 
en sterftecijfers. Vooral in de meest recente jaren is evenwel een duidelijk patroon 
waarneembaar (fi guur 2.4). Sinds 2001 is in de immigratie een sterke daling opge-
treden, terwijl de emigratie fors toenam. In vijf jaar tijd steeg het aantal emigranten 
met bijna 50.000 tot ruim 132.000. De immigratie daalde tot 2004 fors en is daarna 
gestabiliseerd om in 2006 weer licht te stijgen. Vanaf 2003 ligt de emigratie hoger 
dan de immigratie.

Figuur 2.4
Totale immigratie en emigratie, 1990-2006 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)
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Tussen 2001 en 2005 is vooral het aantal immigranten uit niet-westerse landen sterk 
afgenomen. In die periode daalde hun aantal met 47%. De sterkste afname vond 
plaats vanuit landen met een betrekkelijk recente migratiegeschiedenis: Afgha-
nistan, Angola, Sierra Leone, Soedan, Syrië en Guinee (alle meer dan 80%). De 
immigratie vanuit de Nederlandse Antillen daalde met 70% en die vanuit Turkije en 
Marokko met ongeveer de helft.

Het zijn vooral de asielmigranten die zich de laatste jaren in veel kleinere getale in 
Nederland vestigen (fi guur 2.5). In 2001 kwamen er nog 20.000 niet-westerse asiel-
migranten naar Nederland, tegen 2400 in 2004.3 De meeste niet-westerse immi-
granten komen naar Nederland om zich te herenigen met een of meer gezinsleden 
die zich hier al eerder hebben gevestigd (gezinshereniging) of voor een huwelijk 
of ongehuwd samenwonen (gezinsvorming). Het aantal gezinsherenigers dat naar 
Nederland komt, is sinds 1997 geleidelijk afgenomen. Vanaf 2000 overtreft het aantal 
gezinsvormers het aantal gezinsherenigers. In 2004 was het aantal gezinsvormers 
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bijna twee keer zo groot als het aantal gezinsherenigers. De totale gezinsmigratie 
begon pas in 2004 te dalen. Voor een kwart van de niet-westerse immigranten in 
2004 was arbeid of studie de belangrijkste reden om zich in Nederland te vestigen.

Figuur 2.5
Niet-westerse immigranten naar jaar van vestiging en migratiemotief, 1995-2004a 
(in absolute aantallen)

a Exclusief niet-westerse immigranten met een Nederlandse nationaliteit ten tijde van vestiging, zoals Antillianen.
b Zoals studie, adoptie, stage of een medische behandeling.

Bron: CBS/IND
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In 2004 werden, voor het eerst sinds 1988, minder dan 10.000 asielverzoeken inge-
diend. Daarna is het aantal asielverzoeken weer iets opgelopen. In 2005 werden ruim 
12.000 verzoeken ingediend; in 2006 is dit aantal nog wat hoger uitgevallen. De aan-
tallen asielverzoeken zijn hoger dan het aantal asielzoekers omdat een (toenemend) 
deel van de verzoeken een herhaald verzoek betreft. Alleen asielzoekers die staan 
ingeschreven in de bevolkingsadministratie worden geteld als asielmigrant (Nico-
laas 2006a).

In 2006 zijn ruim 132.000 mensen uit Nederland geëmigreerd. Dit jaarcijfer, waarin 
administratieve correcties – grotendeels niet-gemeld vertrek – zijn meegeteld, is 
nooit eerder zo hoog geweest. Ruim een kwart van de emigranten is in een niet-wes-
ters land geboren en dus ooit als immigrant naar Nederland gekomen. Een grote 
meerderheid van deze emigranten keert terug naar het land van geboorte. Van de 
immigranten uit 1995 is na negen jaar ruim 40% weer uit Nederland vertrokken. 
Van de immigranten uit 2004 heeft iets meer dan 4% Nederland in dat jaar al weer 
verlaten (Nicolaas 2006b).
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De mate waarin niet-westerse immigranten Nederland weer verlaten, hangt nauw 
samen met het oorspronkelijke migratiemotief. Au pairs, stagiairs en studenten 
keren uiteraard vaker terug naar hun land van herkomst dan asielmigranten, gezins-
herenigers en gezinsvormers (Nicolaas et al. 2004).

Geboorte
In de geboortecijfers van de Nederlandse bevolking spelen niet-westers allochtone 
vrouwen een steeds grotere rol. Tussen 1997 en 2007 daalde het aantal autochtone 
vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroep (15-49 jaar) met 278.000, maar steeg het 
aantal niet-westers allochtone vrouwen van deze leeftijd met 171.000. Laatstge-
noemden vormen nu ruim 13% van alle 15-49-jarige vrouwen. Het effect van het 
toenemende aantal niet-westers allochtone vrouwen op de vruchtbaarheid van de 
totale populatie wordt echter gedeeltelijk tenietgedaan door het afnemende verschil 
in vruchtbaarheid tussen allochtonen en autochtonen. Vooral Marokkaanse en 
Turkse vrouwen kregen in de afgelopen decennia minder kinderen. Het kindertal 
van Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie die in de periode 1965-1969 zijn 
geboren, bedraagt gemiddeld 2,7; dat is nog maar de helft van het aantal kinderen 
van twintig jaar eerder geboren vrouwen. Wel is het kindertal van eerste generatie 
niet-westerse allochtonen, uitgezonderd de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, 
nog aanzienlijk hoger dan dat van autochtonen (1,7 in 2006; zie bijlage B2.5). Eerste 
generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen in Nederland hebben zelfs een hoger 
kindertal dan vrouwen in Marokko en Turkije (Garssen en Nicolaas 2006).

Het kindertal van de tweede generatie niet-westerse allochtonen verschilt nog maar 
weinig van dat van autochtone vrouwen. Zij lijken in dit opzicht meer op autochtonen 
dan op hun moeders. Zo is de vruchtbaarheid van de tweede generatie Surinaamse 
vrouwen op ongeveer 35-jarige leeftijd lager dan die van autochtone vrouwen. Het 
kindertal van Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie ligt rond het 
niveau van dat van autochtone vrouwen. Hoewel nog maar weinig Turkse en Marok-
kaanse vrouwen van de tweede generatie hun vruchtbare levensfase hebben afgeslo-
ten, blijkt uit cohortcijfers dat hun uiteindelijke kindertal niet sterk zal afwijken van 
dat van autochtone vrouwen. Ook het aandeel vrouwen van de tweede generatie dat 
geen kinderen zal krijgen, ligt beduidend hoger dan onder de eerste generatie (Gars-
sen en Nicolaas 2006).

In 2005 zijn 2800 kinderen geboren uit een moeder die jonger was dan 20 jaar. Bijna 
40% van deze tienermoeders is van niet-westerse herkomst. Het aantal nieuwe 
tienermoeders vertoont sinds 2001 een forse daling. Deze daling was in 2005 met 
7% sterker dan die van het totale aantal geboorten (3%). De kans om tienermoeder 
te worden neemt vooral af onder niet-westers allochtone meisjes (fi guur 2.6). Het 
geboortecijfer onder de tweede generatie niet-westerse tieners is veel lager dan dat 
onder de eerste generatie. Toch daalt ook het geboortecijfer van de tieners uit deze 
laatste groep. Zo kregen in 2001 nog 60 per 1000 15-19-jarige Turkse meisjes van de 
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eerste generatie een kind, tegen 36 in 2005. De geboortecijfers van Turkse en Marok-
kaanse tienermoeders van de tweede generatie verschillen nog maar weinig van die 
van autochtone tienermoeders. Sinds 2001 zijn hun geboortecijfers bijna gehalveerd. 
Antilliaanse en Surinaamse meisjes krijgen nog steeds het vaakst een kind. In ver-
reweg de meeste gevallen worden zij een alleenstaande moeder. Slechts 4% van de 
kinderen van Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders wordt binnen het huwelijk 
geboren. Onder autochtone tienermoeders is dit 15%, terwijl ruim twee derde van 
alle Turkse en Marokkaanse tienermoeders bij de geboorte gehuwd is (Garssen 
2006).

Figuur 2.6
Aantal geboorten per duizend meisjes van 15-19 jaar, naar herkomstgroep, 2001-2005 

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)
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Sterfte
Anders dan bij de geboorte is de bijdrage van niet-westerse allochtonen aan de 
sterfte, gezien hun nog overwegend jeugdige leeftijdsopbouw, betrekkelijk klein. 
Toch zijn er wel opmerkelijke verschillen te zien tussen autochtonen en niet-westerse 
allochtonen enerzijds en tussen de verschillende herkomstgroepen anderzijds. Deze 
verschillen kunnen, met de veroudering van de niet-westers allochtone populatie, 
uiteindelijk belangrijke gevolgen hebben voor de Nederlandse volksgezondheid. Zo 
blijken niet-westerse allochtonen op de meeste leeftijden een groter sterfterisico te 
lopen dan autochtonen (Garssen et al. 2003). Dit geldt in het bijzonder voor jonge 
kinderen. Zij lopen niet alleen een verhoogd risico om te overlijden door niet-natuur-
lijke oorzaken (zoals verkeersongevallen), maar ook wat betreft natuurlijke oorzaken 
hebben zij een hogere sterftekans dan autochtone kinderen. Onder niet-westers 
allochtone 15-29-jarigen heeft een aanzienlijk deel van de sterfte een niet-natuurlijk 
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karakter, waarbij vooral moord/doodslag en zelfdoding bovengemiddeld vaak voor-
komen. In het geval van moord/doodslag geldt dit vooral voor Antilliaanse mannen, 
en in het geval van zelfdoding voor Surinaamse mannen (Garssen et al. 2007).

In de afgelopen vijftien jaar lijkt de ontwikkeling van het sterfterisico onder vol-
wassen Turkse mannen zich ongunstig te hebben ontwikkeld. Al op relatief jonge 
leeftijd kennen ze een iets bovengemiddelde sterfte door hart- en vaatziekten. Ook 
hun risico om door (long)kanker te overlijden is relatief groot. Het zeer ongunstige 
rookgedrag van Turkse mannen kan hieraan (mede) debet zijn. Daarentegen is nog 
steeds sprake van een aanzienlijk lager sterfterisico onder Marokkaanse mannen van 
circa 35 jaar en ouder. Hun risico om als veertiger, vijftiger of zestiger door hart- en 
vaatziekten te overlijden is maar ongeveer half zo groot als dat van autochtonen. 
Ook hun kans om door longkanker te overlijden is veel kleiner. Mogelijk houden de 
factoren die Marokkaanse mannen beschermen tegen kanker en hart- en vaatziekten 
verband met een traditioneel gezonde leefstijl (gezondere voeding, minder roken 
en drinken). Het risico van Antillianen om te overlijden door hart- en vaatziekten of 
kanker verschilt niet signifi cant van dat van autochtonen. Onder Surinamers komen 
hart- en vaatziekten als doodsoorzaak juist vaker voor, terwijl hun risico om te 
overlijden door kanker kleiner is dan dat van autochtonen. Surinaamse mannen en 
vrouwen sterven ook vaker aan de gevolgen van diabetes.

2.4 Partnerkeuze en alleenstaand moederschap

Over het algemeen worden de meeste huwelijken binnen de eigen herkomstgroep 
gesloten. Het duidelijkst is dit het geval onder Turken en Marokkanen. Slechts een 
op de vijftien Turkse en Marokkaanse vrouwen die in 2003 trouwden, deed dat met 
een autochtone partner. Dit gold voor een op de drie Surinaamse vrouwen en voor 
de helft van de Antilliaanse vrouwen. Onder Turkse en Marokkaanse mannen is het 
aandeel dat met een autochtone partner trouwt vergelijkbaar klein, met een op de 
dertien en een op de veertien. Onder Surinaamse mannen is het aandeel echter dui-
delijk kleiner dan onder de vrouwen: een kwart van de Surinaamse mannen trouwde 
met een autochtone vrouw.

Een toenemend aandeel huwelijken buiten de eigen herkomstgroep wordt vaak 
gezien als een kenmerk van toenemende sociale integratie. Turkse mannen van de 
tweede generatie trouwen echter even vaak met een Turkse vrouw als mannen van 
de eerste generatie (86% van degenen die in 2003 trouwden; zie tabel 2.2). Turkse 
vrouwen van de tweede generatie trouwen zelfs iets vaker met een Turkse man dan 
die van de eerste generatie (90% tegen 86%, zie bijlage B2.6 voor gegevens over de 
huwelijkspartner van vrouwen). Voor zowel de Turkse mannen als de Turkse vrouwen 
geldt dat personen van de tweede generatie minder vaak de huwelijkspartner uit het 
land van herkomst halen dan personen van de eerste generatie. Dit geldt ook voor de 
andere onderscheiden herkomstgroepen.
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Onder Marokkaanse mannen koos 80% van de tweede generatie een Marokkaanse 
vrouw, tegen 88% van de eerste generatie. Marokkaanse vrouwen van de tweede 
generatie kiezen ongeveer even vaak voor een Marokkaanse man als die van de eerste 
generatie. Wel is sprake van een afname van huwelijken binnen de eigen groep, naar 
generatie, onder Surinamers en Antillianen. Van de eerste generatie Surinaamse 
mannen trouwde 68% met een Surinaamse vrouw, tegen 40% van de tweede gene-
ratie. Voor Antillianen bedroegen deze aandelen respectievelijk 47% en 4%. Van de 
tweede generatie Antilliaanse mannen trouwde 75% met een autochtone vrouw. 
Voor de tweede generatie Antilliaanse vrouwen is dit aandeel met 79% zelfs nog iets 
hoger.

Tabel 2.2
Herkomst van de huwelijkspartner van de mannen die in 2003 een huwelijk sloten, naar 
herkomstgroep en generatie, 2006 (in procenten)a

met autochtoon
met herkomstgenoot 
uit Nederland

met huwelijksmigrant uit
land van herkomst overig

Turken

eerste generatie 7 25 61 7

tweede generatie 7 41 45 7

Marokkanen

eerste generatie 6 34 55 5

tweede generatie 14 49 30 6

Surinamers

eerste generatie 18 49 20 14

tweede generatie 43 34 6 18

Antillianen

eerste generatie 34 44 3 19

tweede generatie 75 3 1 21

a De populatie waarop de tabel is gebaseerd, bestaat uit mannen en vrouwen die op 1 januari 2006 als gehuwd paar 
op één adres in de GBA geregistreerd stonden en in 2003 in het huwelijk waren getreden. Bij het bepalen van de 
aandelen van de mannen en het totale aantal huwelijken van die mannen zijn alleen mannen meegenomen die zich 
vóór het jaar 2002 in Nederland hadden gevestigd. Het is niet mogelijk om op basis van de stand op 1 januari 2006 
voor recentere huwelijksjaren dan 2003 cijfers te presenteren, omdat het aantal allochtone huwelijken dan wordt 
onderschat. Als iemand een partner uit een niet-westers land huwt, dan duurt het vaak een jaar of langer voordat de 
partners ook daadwerkelijk samenwonen en in de GBA geregistreerd staan.

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)

De afgelopen jaren is het aantal eenouderhuishoudens toegenomen. In relatieve zin 
is de stijging van het aantal niet-westers allochtone eenoudergezinnen sinds 2000 
veel sterker geweest dan die van het aantal autochtone eenoudergezinnen (met  
respectievelijk 32% en 14%; zie tabel 2.3). Momenteel is in ruim een vijfde van de 
eenouderhuishoudens de alleenstaande ouder niet-westers allochtoon. Een belang-
rijke reden voor de stijging van het aantal niet-westers allochtone eenoudergezinnen 
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is het sterk toegenomen aantal niet-westerse allochtonen in de leeftijdsgroep 30-39 
jaar, een leeftijdsgroep waarin naar verhouding veel relatieontbinding plaatsvindt 
en dus ook meer eenoudergezinnen ontstaan. Daarnaast speelt een toename van nog 
niet voltooide gezinsmigratie waarschijnlijk een rol (Harmsen en Garssen 2005). 
Relatief veel Turkse en Marokkaanse vrouwen trouwen met een huwelijksmigrant 
uit het land van herkomst en de regels met betrekking tot vestiging van dergelijke 
partners in Nederland zijn in de periode 2000-2006 aangescherpt.

Tabel 2.3
Aantal eenouderhuishoudens naar herkomstgroep van de ouder, 2000 en 2006

2000 2006 toename

x 1000 x 1000 %

Turken 9,0 13,3 49

Marokkanen 6,3 9,8 57

Surinamers 29,0 32,7 13

Antillianen 10,2 13,0 27

overige niet-westerse allochtonen 19,5 29,1 49

totaal niet-westerse allochtonen 74,0 98,0 32

autochtonen 266,7 304,3 14

totaal 384,3 452,4 18

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken)

De kans op alleenstaand moederschap is het grootst onder Antilliaanse vrouwen. 
Op 40-jarige leeftijd zijn ruim vier op de tien Antilliaanse vrouwen alleenstaande 
moeder. Vooral rond de millenniumwisseling is het aantal alleenstaande ouders van 
de eerste generatie snel gestegen. Deze stijging hing samen met de forse immigratie 
die toen plaatsvond vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba. Een niet onbelangrijk 
deel betrof vrouwen die op het moment van immigratie alleenstaande moeder waren. 
Van de Surinaamse moeders die rond de 40 jaar zijn, staat ongeveer een derde alleen. 
Onder autochtonen ligt het aandeel alleenstaande moeders, met een op de twaalf, 
veel lager (Harmsen en Garssen 2005).

Van alle huishoudens met kinderen bestaat onder Surinamers bijna de helft en onder 
Antillianen zelfs de helft uit eenouderhuishoudens. Ongeveer een op de zes Marok-
kaanse en Turkse huishoudens met kinderen is een eenouderhuishouden. Dit aandeel 
is ongeveer even groot als dat onder autochtonen (fi guur 2.7).
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Figuur 2.7
Aandeel eenouderhuishoudens in het totale aantal huishoudens met kinderen, naar herkomst-
groep, 2006 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken) 
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2.5 Prognose

Tot slot van dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste uitkomsten van de nieuw-
ste allochtonenprognose 2006-2050 van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Loozen en Van Duin 2007). De allochtonenprognose is een verbijzondering van de 
bevolkingsprognose uit 2006. Behalve op de veronderstellingen zoals die voor de 
bevolkingsprognose zijn opgesteld, is de allochtonenprognose vooral gebaseerd 
op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van de migratie van 
allochtonen en van het gemiddelde aantal kinderen dat allochtone vrouwen krijgen. 
Zo wordt verondersteld dat de komende decennia het gemiddeld kindertal onder 
niet-westerse allochtonen geleidelijk zal blijven afnemen. De gemaakte veronderstel-
lingen leiden tot de prognose van de aantallen allochtonen in de komende decennia. 
Deze aantallen kennen uiteraard enige onzekerheid.

Op 1 januari 2007 telde Nederland 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen. In 2018 zal 
dit aantal naar verwachting voor het eerst boven de 2 miljoen uitkomen. Op de lange 
termijn zal het aantal niet-westerse allochtonen groeien tot 2,7 miljoen in 2050. Dit 
betekent dat het aantal niet-westerse allochtonen tot halverwege deze eeuw met 
één miljoen zal toenemen. Het aandeel niet-westerse allochtonen binnen de totale 
bevolking zal dan naar verwachting toenemen van 11% naar 16%. Op korte termijn 
blijft het aantal niet-westerse allochtonen van de eerste generatie vrijwel gelijk. De 
afgelopen jaren is de immigratie sterk gedaald en deze zal ook de komende decennia 
voor deze groep laag blijven (Nicolaas 2007b). In 2050 zal het aantal niet-westerse 
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allochtonen van de eerste generatie waarschijnlijk 1,2 miljoen bedragen. De groei 
van het aantal niet-westerse allochtonen tot 2050 wordt dus vooral veroorzaakt door 
de toename van de tweede generatie. De tweede generatie neemt toe door geboorte 
uit de eerste generatie. In 2050 zal Nederland bijna 1,5 miljoen niet-westerse alloch-
tonen van de tweede generatie tellen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2007. 
Vanaf 2030 zal naar verwachting het aantal niet-westerse allochtonen van de tweede 
generatie groter zijn dan dat van de eerste generatie.

De komende decennia zal de gemiddelde leeftijd van niet-westerse allochtonen toe-
nemen. Dit komt enerzijds doordat personen uit de huidige tweede generatie ouder 
worden en anderzijds doordat de aanwas door geboorte minder sterk zal zijn dan in 
het verleden. Deze aanwas loopt terug omdat leden van de eerste generatie inmid-
dels al wat ouder zijn (en niet meer in de vruchtbare levensfase verkeren), er verhou-
dingsgewijs weinig nieuwe immigranten bijkomen en niet-westerse vrouwen van 
de huidige generatie gemiddeld minder kinderen krijgen dan vrouwen uit eerdere 
generaties (Garssen en Nicolaas 2006). Uit de regionale allochtonenprognose van 
2006 wordt duidelijk dat de groei van het aantal niet-westerse allochtonen in de grote 
steden de komende twintig jaar tot stilstand komt, aangezien deze bevolkingsgroep, 
in navolging van autochtonen, uit de grote steden vertrekt. Hierdoor zullen de per-
centages niet-westerse allochtonen in de randgemeenten fors toenemen (Van Duin et 
al. 2006).

2.6 Conclusies

Nederland telt momenteel 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen. Turken, Surina-
mers, Marokkanen en Antillianen zijn de vier grootste niet-westerse herkomstgroe-
pen. Van de niet-westerse allochtonen is 42% zelf in Nederland geboren. Zij behoren 
dus tot de tweede generatie.

In de jaren negentig en de eerste jaren van het nieuwe millennium groeide de niet-
westerse bevolking veel sneller dan de rest van de bevolking. In 2003 en 2004 remde 
deze groei sterk af, tot ruim 1% in 2005 en 2006. De groei van de eerste generatie was 
in 2004 tot vrijwel nul gereduceerd en is sinds 2005 zelfs licht negatief. De tweede 
generatie neemt eveneens minder snel toe dan voorheen, maar groeit nog wel relatief 
sterk. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking stijgt hierdoor nog 
steeds. Naar verwachting zal het aantal niet-westerse allochtonen tot halverwege 
deze eeuw met één miljoen toenemen. Het aandeel niet-westerse allochtonen binnen 
de totale bevolking neemt dan toe van 11% naar 16%.

Sinds 2001 is in de immigratie een sterke daling opgetreden, terwijl de emigratie 
fors toenam. Vanaf 2003 ligt de emigratie hoger dan de immigratie. Vooral het 
aantal immigranten uit niet-westerse landen is sterk afgenomen. Het zijn in het 
bijzonder de asielmigranten die zich de laatste jaren in veel kleinere getale in Neder-
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land vestigen. De meeste niet-westerse immigranten komen naar Nederland voor 
de hereniging met een of meer gezinsleden die zich hier al eerder hebben gevestigd 
(gezinshereniging) of voor een huwelijk of ongehuwd samenwonen (gezinsvor-
ming). De totale gezinsmigratie begon in 2004 ook te dalen.

Er is sprake van een afnemend verschil in vruchtbaarheid tussen allochtonen en 
autochtonen. Vooral Marokkaanse en Turkse vrouwen kregen in de afgelopen decen-
nia minder kinderen. Wel is het kindertal van eerste generatie niet-westerse alloch-
tonen nog aanzienlijk hoger dan dat van autochtonen. Het kindertal van de tweede 
generatie niet-westerse allochtonen verschilt nog maar weinig van dat van autoch-
tone vrouwen. Turken en Marokkanen trouwen nog overwegend binnen de eigen 
herkomstgroep. Dit geldt voor zowel de eerste als de tweede generatie. Surinamers 
en Antillianen van de tweede generatie trouwen juist vaker met een autochtoon dan 
met een herkomstgenoot.
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Noten

1 Een corop-gebied bestaat uit een aantal gemeenten dat tot één provincie behoort en 
dat een aaneengesloten gebied vormt. Nederland is ingedeeld in 40 corop-gebieden. 
Deze indeling is omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regio-
naal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt.

2 Het is niet mogelijk om op basis van deze gegevens iets te zeggen over het aantal niet-
westerse illegalen.

3 Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.
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3 Inburgeren in Nederland

J. Klaver (Regioplan) en A. Odé (Regioplan)

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de resultaten van het Nederlandse inburge-
ringsbeleid, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. We zullen bezien wat de maatre-
gelen ten behoeve van de verplichte en vrijwillige inburgering hebben opgeleverd en 
op welke punten de opbrengsten bij de verwachtingen zijn achtergebleven. In het bij-
zonder zal hierbij worden gekeken naar de bereikte aantallen inburgeraars, de uitval 
tijdens de trajecten en de behaalde taalniveaus. Zowel de trajecten voor nieuwkomers 
als die voor oudkomers zijn in de analyses betrokken.

Omdat het inburgeringsbeleid recentelijk drastisch is gewijzigd, zal hieraan even-
eens aandacht worden besteed. De uitgangspunten en invulling van de nieuwe inbur-
geringswetgeving wijken namelijk sterk af van het voormalige inburgerings beleid 
(in casu: de Wet inburgering nieuwkomers (win) en de Oudkomersregelingen). De 
essentie van deze verandering is een minder vrijblijvende inburgering, waarmee 
de overheid de integratie van met name de niet-westerse vreemdelingen wenst te 
bespoedigen. De Wet inburgering in het buitenland van 2006 en de Wet inburgering 
van 2007 moeten dit bewerkstelligen.

Het is nog te vroeg om de opbrengsten van het recent ingevoerde inburgeringsbeleid 
in kaart te brengen. De in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten refereren dan 
ook voornamelijk aan het vroegere beleid. Hiermee kunnen geen vergaande conclu-
sies over de werking van het huidige beleid worden getrokken. Wel kan de analyse 
van de resultaten van het voormalige inburgeringsbeleid inzicht verschaffen in de 
gevoelde noodzaak het inburgeringsbeleid aan te passen. Bovendien is terugkijken 
op het oude beleid zinvol om daarna vooruit te kunnen kijken naar de werking van de 
nieuwe wet. Daarbij willen wij tevens aangeven in hoeverre het mogelijk is om met 
het nieuwe stelsel de tekortkomingen van het oude beleid terug te dringen. Alvorens 
in te gaan op de resultaten van het tot nu toe gevoerde inburgeringsbeleid, zal eerst 
uitgebreid stil worden gestaan bij het nieuwe wettelijke kader.

3.1 Beschrijving van het nieuwe wettelijke kader

Vanaf 2006 is het wettelijke kader van de inburgeringsplicht in Nederland gewijzigd. 
Sinds 15 maart 2006 is de Wet inburgering in het buitenland (wib) van kracht, bedoeld 
om bepaalde groepen vreemdelingen door middel van een basistoets inburgering 
voor te bereiden op de vestiging in Nederland. De voormalige Wet inburgering nieuw-
komers en de Oudkomersregelingen hebben per 1 januari 2007 een opvolger gekregen 
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in de Wet inburgering (wi). 2006 was daarmee het laatste jaar waarin oudkomers en 
nieuwkomers onder de eerdere wet en regelgeving met een programma konden star-
ten. Tot slot is de Regeling vrijwillige inburgering in het leven geroepen om niet-inburge-
ringsplichtingen toch een voorziening aan te kunnen bieden. Tezamen vormen deze 
regelingen de kern van het hedendaagse inburgeringsbeleid. In het onderstaande 
zullen deze regelingen worden toegelicht.

De Wet inburgering
Sinds 1 januari 2007 is de Wet inburgering van kracht. Deze wet wijkt op een aantal 
wezenlijke aspecten af van de voormalige Wet inburgering nieuwkomers. Voorop 
staat dat de inburgeringsplicht betrekking heeft op zowel nieuwkomers als oud-
komers. Onder nieuwkomers worden vreemdelingen – dat wil zeggen personen 
met een niet-Nederlandse nationaliteit – in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar verstaan 
die na het in werking treden van de wi voor een niet-tijdelijk doel in Nederland 
zijn toegelaten. Vreemdelingen die voor het in werking treden van de nieuwe wet 
inburgeringsplichtig waren, worden eveneens tot deze groep gerekend.1 Oudko-
mers zijn vreemdelingen in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar die voor 1 januari 2007 al 
in Nederland woonden, maar geen acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in dit 
land hebben gewoond en evenmin over diploma’s beschikken waaruit blijkt dat zij 
voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en samenleving.2 Overigens waren 
de aanvankelijke plannen beduidend ambitieuzer. Zo zou er een algemene inbur-
geringsplicht gaan gelden voor vreemdelingen én genaturaliseerde oudkomers die 
niet kunnen aantonen over voldoende kennis van het Nederlands te beschikken. Na 
verschillende adviezen van zowel de Adviescommissie vreemdelingenzaken als de 
Raad van State is uiteindelijk besloten om de plicht tot inburgering te beperken tot 
de groep vreemdelingen van buiten de eu. Personen afkomstig van de Nederlandse 
Antillen en Aruba zijn hiermee vrijgesteld van de inburgeringsplicht.3

Uitgangspunt van de nieuwe Wet inburgering is een algemeen geldend minimum 
examenniveau, dat alle inburgeraars geacht worden te halen. Dit minimumniveau 
(A2) stelt inburgeraars in staat om sociaal zelfredzaam te zijn in hun directe en 
alledaagse omgeving. Inburgeraars moeten dit niveau binnen een aantal jaren 
realiseren, willen zij aan hun plichten hebben voldaan. Het examen bestaat uit 
twee onderdelen: een centraal gedeelte en een praktijkgedeelte. Het centrale deel 
is opgebouwd uit drie examenonderdelen: een examen Kennis van de Nederlandse 
Samenleving (kns), een Elektronisch praktijkexamen (epe) en een Toets Gesproken 
Nederlands (tgn). Voor nieuwkomers is het vereiste taalniveau overigens iets hoger 
dan voor vreemdelingen die al langer in Nederland woonachtig zijn.4 Het praktijk-
deel van het inburgeringsexamen toetst eveneens de taalvaardigheid van de inburge-
ringsplichtige. Dit gebeurt aan de hand van concrete praktijksituaties, waarbij kan 
worden gekozen tussen twee profi elen: het profi el werk en het profi el opvoeding, 
gezondheidszorg en onderwijs. De inburgeringsplichtige krijgt hierbij een concrete 
praktijkopdracht, waaraan verschillende taalvaardigheden zijn gekoppeld.5
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Met de introductie van een verplicht inburgeringsexamen heeft de overheid de 
mogelijkheid om inburgeraars die niet voor het examen slagen een sanctie op te 
leggen. Deze sancties liggen zowel in de fi nanciële als in de verblijfsrechtelijke sfeer. 
Wie verwijtbaar niet binnen de gestelde termijnen voor het examen slaagt, krijgt te 
maken met een bestuurlijke boete. Het examen moet binnen de wettelijke termijn 
van vijf jaren zijn gehaald. Het college van B&W kan de termijn waarbinnen de 
inburgeringsplichtige aan zijn inburgeringsplicht moet hebben voldaan, verlengen. 
Het college heeft eveneens de bevoegdheid tot ontheffi ng van de inburgeringsplicht 
binnen de wettelijke kaders. Heeft men reeds het basisexamen inburgering (zie 
Wet inburgering in het buitenland) gehaald, dan geldt een termijn van 3,5 jaar. De 
verblijfsrechtelijke prikkels hebben betrekking op de mogelijkheid een verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd te krijgen of om zich tot Nederlands staatsburger te 
naturaliseren. In beide gevallen zal men het inburgeringsexamen met succes dienen 
af te leggen.6 Inburgeren is dus geen vrijblijvende aangelegenheid meer. Het inbur-
geringsexamen is dan ook niet te vergelijken met de profi eltoets, zoals die jaren lang 
onder de oude wet (de win) heeft gegolden. Bij deze toets stond in principe de deel-
name voorop; hoewel er wel afspraken werden gemaakt over het te behalen niveau 
en het doel van het traject, waren er geen consequenties als het resultaat niet werd 
gehaald. Momenteel telt echter niet langer de inspanning maar het resultaat.

Inburgering in het buitenland
Sinds 15 maart 2006 is de Wet inburgering in het buitenland van kracht, als gevolg 
waarvan verschillende categorieën migranten eerst een toets in de kennis van de 
Nederlandse taal en samenleving moeten afl eggen, alvorens in aanmerking te 
komen voor een verblijfsdocument.7 Hiertoe zal de vreemdeling moeten slagen voor 
een basisexamen inburgering dat wordt afgenomen in het land van herkomst of het 
land van bestendig verblijf. Het examen wordt mondeling en in het Nederlands afge-
legd bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.

De basistoets bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de kennis van de 
Nederlandse samenleving telefonisch getoetst aan de hand van een boekje met 
afbeeldingen. De vragen gaan onder meer over de Nederlandse geschiedenis 
en staatsinrichting. In het tweede deel wordt de kennis van de Nederlandse taal 
getoetst. Dit onderdeel bestaat onder meer uit het nazeggen van zinnen en het 
beantwoorden van korte vragen. De kosten voor dit examen bedragen 350 euro.8 Het 
niveau van het examen ligt overigens onder dat van het inburgeringsexamen in het 
kader van de Wet inburgering. Vreemdelingen worden in het buitenland getest op 
een zeer basaal kennisniveau van de Nederlandse taal (zie paragaaf 3.7). Na het beha-
len van deze toets zullen zij vervolgens in Nederland worden onderworpen aan de 
inburgeringsplicht in het kader van de wi. De wib geldt alleen voor personen tussen 
de 16 en 65 jaar die verplicht zijn een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan 
te vragen. In de praktijk zijn dit veelal migranten die zich in het kader van gezins-
vorming of -hereniging in Nederland willen vestigen. Daarnaast zullen personen 



50 Inburgeren in Nederland

met een geestelijk beroep (in de praktijk hoofdzakelijk imams) een basisexamen 
in het buitenland moeten halen. Deze groep viel in het verleden reeds onder de Wet 
inburgering nieuwkomers en vormt tevens een van de doelgroepen van de wib. De 
Nederlandse overheid benadrukt hierbij het grote maatschappelijke belang van goed 
ingeburgerde geestelijke bedienaren voor het integratieproces van de gemeenschap-
pen waartoe zij behoren (tk 2004/2005: 34). Arbeidsmigranten en studenten zijn niet 
verplicht in te burgeren in het buitenland. Zij vallen buiten de doelgroep van de wib.

Zo bezien wordt met de inburgeringstoets een extra voorwaarde verbonden aan het 
verkrijgen van een mvv. De Nederlandse regering hoopt hiermee dat alleen personen 
die zich hebben voorbereid op een bestaan in Nederland naar dit land kunnen migre-
ren. Deze voorbereiding dient overigens op eigen kracht te gebeuren. De overheid 
stelt hiervoor geen cursusmateriaal beschikbaar. Wel is er een oefenpakket samen-
gesteld, dat in een Nederlandse boekwinkel of via internet kan worden verkregen. 
Met dit oefenpakket kan de vreemdeling zich in het buitenland voorbereiden op het 
basisexamen.9

Vrijwillige inburgering
Ook is er de Tijdelijke regeling vrijwillige inburgering 2007, bestemd voor personen aan 
wie geen inburgeringsplicht kan worden opgelegd, maar van wie wel kan worden 
vastgesteld dat zij inburgeringsbehoeftig zijn. In de praktijk gaat het hierbij bijvoor-
beeld om personen met een Nederlandse nationaliteit die niet gedurende acht jaar 
van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond en niet over bepaalde 
bewijsstukken (diploma’s en certifi caten van onderwijsinstellingen) beschikken als 
bewijs dat zij de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Gemeenten kunnen aan 
deze inburgeringsbehoeftige personen een inburgeringscursus aanbieden. Ook zijn 
er drie groepen aangegeven voor wie geldt dat gemeenten bij voorrang een aanbod 
kunnen doen. De prioritaire groepen zijn: inburgeraars die uitkeringsgerechtigd 
zijn, inburgeraars zonder inkomen uit werk of een uitkering en geestelijke bedie-
naren. Met deze vrijwillige regeling hoopt de overheid te bereiken dat ook genatu-
raliseerde Nederlanders, voor wie de Wet inburgering niet van toepassing is, zich 
aangesproken voelen om een inburgeringsprogramma te gaan volgen. Ook Antillia-
nen en Arubanen kunnen van deze regeling gebruikmaken.

3.2 Organisatie van de Wet inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelsel staan drie actoren centraal: de inburgeraar, de 
lokale overheid en de aanbieders van cursussen. De inburgeraars zijn in beginsel zelf 
verantwoordelijk voor het nakomen van de inburgeringsplicht. Onder het kabinet-
Balkenende III is besloten dat niet de overheid als centrale regisseur van de inburge-
ring dient op te treden maar de inburgeraar zelf. Dit betekent dat hij of zij zelf dient 
te bepalen op welke wijze de kennis over de Nederlandse taal en samenleving zal 
worden vergaard. De meest aangewezen weg hiervoor is het volgen van een inburge-
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ringscursus bij een publieke opleidingsinstelling of een private aanbieder van taal-
cursussen. Het examen moet binnen de wettelijk gestelde termijnen zijn gehaald (zie 
§ 3.1). Als het inburgeringsexamen binnen drie jaar wordt gehaald, betaalt de over-
heid of een forfaitaire vergoeding of een kostengerelateerde vergoeding voor een deel 
van de kosten van de cursus en het examen. Dit laatste geldt overigens alleen voor 
inburgeraars die een programma hebben gevolgd bij een gekeurmerkte  instelling.

De gemeente heeft drie rollen: een informerende, een handhavende en een facilite-
rende rol. Informeren betekent vooral het wegwijs maken van inburgeraars, in het 
bijzonder over de inhoud van de plicht tot inburgeren, het aanbod van cursussen en 
de beschikbare fi nanciële voorzieningen. Op landelijk niveau is tevens een website 
met informatie voor de inburgeraar opgezet.10 Handhaven houdt in dat gemeenten 
een bestuurlijke boete opleggen in het geval de inburgeraar onvoldoende medewer-
king verleent aan zijn inburgering. Hierbij kan worden gedacht aan het geen gehoor 
geven aan de oproep voor een intake, het niet meewerken aan de inburgeringsvoor-
ziening of het niet behalen van het examen binnen de gestelde termijnen. De maxi-
maal opgelegde boetes lopen op van 250 tot 1000 euro, afhankelijk van de zwaarte 
van het niet meewerken. Daarnaast is er een faciliterende taak van gemeenten. Voor 
specifi eke groepen kan lokaal namelijk een inburgeringsvoorziening worden getrof-
fen. Zo kan een gemeente een cursus aanbieden aan oudkomers zonder inkomen 
en aan bepaalde categorieën van uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen.11 
Gemeenten hebben een grote mate van beleidsvrijheid om de precieze doelgroepen 
van dergelijke voorzieningen af te bakenen. Ten aanzien van asielmigranten en 
geestelijke bedienaren geldt echter dat gemeenten verplicht een voorziening (dat 
wil zeggen een cursusaanbod) moeten treffen. Asielmigranten krijgen hierbij ook 
maatschappelijke begeleiding aangeboden. Geestelijke bedienaren krijgen eveneens 
een aparte cursus aangeboden.

Tot slot zijn er de aanbieders van cursussen. In het verleden waren de Regionale 
Opleidingencentra (roc’s) primair belast met het aanbieden van cursussen aan 
nieuwkomers in Nederland. De overheid heeft ervoor gekozen deze verplichte 
winkelnering los te laten en het aanbod van inburgeringscursussen over te laten aan 
een vrije markt van aanbieders. Hiermee krijgen ook aanbieders van kleinschalige 
en innovatieve programma’s de mogelijkheid zich op de markt van inburgering te 
begeven. Wel heeft de overheid een keurmerk geïntroduceerd, zodat de inburgeraar 
bij het zoeken naar een aanbieder van een inburgeringsprogramma kan vertrouwen 
op voldoende kwaliteit van het aanbod. Het keurmerk is door een aantal brancheor-
ganisaties en de mbo-raad ontwikkeld en daarna overgedragen aan de stichting Blik 
op Werk. In augustus 2007 stonden er ruim 80 bedrijven met een keurmerk op de 
website van deze stichting.12 Indien de inburgeringsplichtige kiest voor een cursus 
bij een gekeurmerkte instelling, komt hij in aanmerking voor een leningfaciliteit en 
een kostengerelateerde vergoeding. De lening bedraagt maximaal 5000 euro en kan 
worden verstrekt voor het volgen van een inburgeringscursus en deelname aan het 
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examen. De kostengerelateerde vergoeding is verbonden aan de gemaakte kosten 
voor het halen van het inburgeringsexamen en bedraagt 70% van de kosten tot een 
maximum van 3000 euro.13

Met het nieuwe inburgeringsstelsel is er ook een nieuw centraal informatiesysteem 
opgezet, waarbinnen twee centrale gegevensbestanden zijn ontwikkeld: het Bestand 
Potentieel Inburgeringsplichtigen (bpi) en het Informatiesysteem Inburgering (isi). 
Het eerste dient als hulpmiddel voor gemeenten om de doelgroep van inburgerings-
plichtige oudkomers te identifi ceren. Het tweede bevat de registratie van alle perso-
nen die actief zijn (geweest) in het kader van de inburgering. Deze personen kunnen 
worden opgevoerd door gemeenten en de Informatie Beheer Groep (ib-Groep). Ook 
de examenresultaten worden in dit systeem geregistreerd. De Informatie Beheer-
groep is de beheerder van beide systemen en is aangewezen als uitvoerder van de 
leningsfaciliteit. Daarnaast neemt de ib-Groep het centrale deel van het inburge-
ringsexamen af.

Deltaplan Inburgering

De uitvoering van de Wet Inburgering is nog volop in discussie. Dit blijkt onder meer uit het 

recentelijk gepresenteerde Deltaplan Inburgering. Met het Deltaplan Inburgering wil het kabinet 

de kwaliteit van inburgering verhogen om daarmee meer rendement te realiseren. De overheid 

zet daarbij in op:

– het verbeteren van de kwaliteit van inburgeringsprogramma’s;

– het vereenvoudigen van de regelgeving;

– het versterken van de uitvoering.

De kwaliteit van inburgeringsprogramma’s wil men onder meer verhogen door meer maatwerk 

in inburgeringscursussen aan te bieden. Bij maatwerk gaat het erom dat de inhoud van het pro-

gramma, de begeleiding en het onderwijsprogramma zo veel mogelijk passen bij de individuele 

inburgeraar. De overheid is voornemens te onderzoeken op welke wijze meer maatwerk kan 

worden gerealiseerd. Daarnaast wil de overheid versterkt inzetten op zogenoemde duale inbur-

geringsprogramma’s, waarbij inburgering wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld onderwijs, werk of 

maatschappelijke participatie. De ambitie is dat in 2011 80% van de inburgeringsprogramma’s 

duaal zal zijn vormgegeven.

In het Deltaplan zijn eveneens enkele voorstellen opgenomen om de regelgeving te vereenvou-

digen, zodat de uitvoeringslast van onder meer gemeenten beperkt kan worden. Het betreft 

onder andere de mogelijkheid om gemeenten ook een inburgeringsaanbod te kunnen laten 

doen aan nieuwkomers die in het kader van gezinsvorming of -hereniging naar Nederland 

komen. Daarnaast gaat het om de mogelijkheid om inburgeraars direct voor een hoger niveau 

examen te laten doen dan het inburgeringsexamen, om het uniformeren van de handhavings-

termijnen en het integreren van de vrijwillige inburgering in de Wet inburgering.
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De kwaliteit van de uitvoering wil het kabinet versterken door onder meer ontschotting van 

middelen voor inburgering, educatie en re-integratie. Er worden afspraken gemaakt voor het 

inrichten van een participatiefonds. Daarmee wordt inburgering beleidsmatig, fi nancieel en 

organisatorisch verbonden met educatie en re-integratie. Andere aandachtspunten zijn onder 

meer de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap door gemeenten en het verbe-

teren van de samenwerking tussen betrokken partijen bij het bevorderen van de participatie 

van inburgeraars.

Het kabinet stelt in het Deltaplan dat het verbeteren van de inburgering een opgave voor de 

gehele Nederlandse samenleving is en richt zich daarbij nadrukkelijk ook op maatschappelijke 

organisaties die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het uitvoeren van inburgering.

In een brief aan de Tweede Kamer (8-10-2007) geeft de minister van WWI aan dat zij de uitvoe-

ring van de Wet inburgering versneld wil vereenvoudigen. Onderdeel hiervan is dat gemeenten 

vanaf 1 november aan elke inburgeringsplichtige een aanbod kan doen voor een inburgerings-

programma.

Bron: Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland. 7 september 2007. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM), directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie. Brief aan de Tweede Kamer, ‘Stag-
nering inburgeringscursussen’; www.vrom.nl geraadpleegd 10-10-2007.

3.3 Omvang van de doelgroep inburgeringsplichtigen

Onder de nieuwe wet wordt de inburgeringsplicht opgelegd aan alle vreemdelingen 
(oud- en nieuwkomers) die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (met name 
gezinsherenigers en -vormers) en op grond van een vergunning voor onbepaalde 
tijd. Het aantal inburgeringsplichtigen is met deze afbakening van de doelgroep 
fors groter dan onder de oude wet- en regelgeving. Deze toename betreft met name 
de niet-genaturaliseerde oudkomers die met het invoeren van de Wet inburgering 
alsnog inburgeringsplichtig zijn geworden.

Inburgeringsplichtige nieuwkomers
De overheid verwacht dat onder de nieuwe wet jaarlijks zo’n 15.000 nieuwkomers 
zullen moeten gaan inburgeren.14 Dit aantal ligt lager dan het aantal nieuwkomers 
dat de afgelopen jaren onder de Wet inburgering nieuwkomers jaarlijks met een 
programma startte. In 2006 waren ruim 18.000 nieuwkomers meldingsplichtig (zie 
fi guur 3.1). Dat wil zeggen dat deze groep zich moest melden voor een inburgerings-
onderzoek bij de gemeente om vast te stellen of zij verplicht moeten inburgeren. Met 
ruim 15.000 van hen is uiteindelijk een inburgeringsovereenkomst gesloten.15 De 
schatting van jaarlijks 15.000 inburgeringsplichtige nieuwkomers sluit dus aan bij de 
al gedurende enkele jaren neerwaartse trend in het totale aantal meldingsplichtige 
nieuwkomers en afgesloten overeenkomsten. Bovendien vallen Antillianen en Aru-
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banen onder de nieuwe wet buiten de inburgeringsplicht, terwijl zij onder de win 
wel meldingsplichtig waren.

Figuur 3.1
Aantal meldingsplichtigen en afgesloten overeenkomsten onder de (oude) Wet inburgering nieuw-
komers, 1999–2006 (in absolute aantallen)

Bron: Piers Groep (2004); Significant (2004); Significant (2006a); Significant (2007)
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Inburgeringsplichtige oudkomers
Op grond van een selectie op de Gemeentelijke Basisadministratie (gba) in alle 
Nederlandse gemeenten heeft de overheid een schatting gemaakt van de omvang van 
de doelgroep inburgeringsplichtige oudkomers. Deze gegevens zijn vastgelegd in het 
Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen. Op basis van deze selectie wordt voorals-
nog uitgegaan van 250.000 potentieel inburgeringsplichtigen.16 Het betreft hier niet-
genaturaliseerde oudkomers die mogelijk moeten inburgeren omdat zij – voor zover 
bekend – niet over diploma’s of certifi caten beschikken op grond waarvan zij eventu-
eel in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling. Er vallen iets meer vrouwen 
dan mannen onder de potentiële doelgroep (55% is vrouw). Veruit de meeste poten-
tieel inburgeringsplichtigen hebben de Turkse of Marokkaanse nationaliteit (res-
pectievelijk 22 en 17% van het totaal). Vier vijfde van de personen uit de potentiële 
doelgroep valt in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 45 jaar. De overigen zijn ouder. 
Bijna twee vijfde (38%) van de potentieel inburgeringsplichtigen is woonachtig in één 
van de vier grote steden. De rest woont verspreid over het land.

In eerdere schattingen werd steeds uitgegaan van een groep van circa 500.000 oud-
komers in een achterstandsituatie met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal 
(Tesser en Van der Erf 2001). Deze schatting betrof zowel genaturaliseerde Neder-
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landers als vreemdelingen met een inburgeringsbehoefte. De actuele schatting ten 
behoeve van het bpi heeft alleen betrekking op de (potentieel) inburgeringsplichtige 
vreemdelingen. De inburgeringsbehoeftigen met een Nederlandse nationaliteit 
vallen hier dus niet onder. Zij kunnen echter wel gebruikmaken van de Regeling 
vrijwillige inburgering.

Inburgeraars in het buitenland
De verplichte inburgering in het buitenland geldt voor vreemdelingen die langer 
dan drie maanden in Nederland willen verblijven en voor komst naar Nederland een 
machtiging tot voorlopig verblijf moeten aanvragen. Een indicatie van de omvang 
van de doelgroep van de Wet inburgering in het buitenland betreft het aantal mvv-
aanvragen (zie fi guur 3.2). In de periode voor de invoering van de wib lag het aantal 
mvv-aanvragen voor de doelgroep op een maandelijks gemiddelde van rond 2000 
aanvragen. In de maand dat de nieuwe wet werd ingevoerd (maart 2006) hebben 
veel mensen alsnog een mvv-aanvraag ingediend. Sindsdien ligt het aantal mvv-
aanvragen onder de doelgroep, met ongeveer 1000 per maand, beduidend lager. Uit 
cijfers van het ministerie van Justitie blijkt vooralsnog niet dat mensen via een andere 
verblijfsprocedure Nederland binnen proberen te komen om het basisexamen inbur-
gering te omzeilen (indiac 2007).

Figuur 3.2
Ontwikkeling van het aantal maandelijkse aanvragen voor een MVV, totaal en doelgroep WIB 
tussen januari 2005 en maart 200717 (in absolute aantallen)

Bron: INDIAC (2007)
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3.4 Aantallen deelnemers aan trajecten

Aantallen deelnemers onder het oude inburgeringsstelsel
Sinds het invoeren van de verplichte inburgering onder de win hebben ruin 161.000 
nieuwkomers een cursus gevolgd. Deze schatting is gebaseerd op het aantal gesloten 
inburgeringsovereenkomsten met nieuwkomers in de periode 1998-2006. In deze 
overeenkomst wordt het te volgen traject, het aantal uren en de verplichtingen van 
zowel de gemeente als de nieuwkomer vastgelegd.

Vanaf 2002 is het aantal gesloten inburgeringsovereenkomsten overigens gestaag 
afgenomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een daling van het aantal asiel-
zoekers sinds de introductie van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2000. In de periode 
2000 tot en met 2006 zijn daarnaast nog eens ruim 89.000 oudkomers gestart met 
een inburgeringstraject.18 Aldus hebben tot en met 2006 in totaal ongeveer 250.000 
oud- en nieuwkomers via de win of de Oudkomersregelingen een inburgeringstra-
ject gevolgd.19

Wachtlijsten onder het oude inburgeringsstelsel
In het verleden heeft met name rondom de inburgering van oudkomers de proble-
matiek van wachtlijsten gespeeld. Eén op de vijf oudkomers die wilden deelnemen 
aan een inburgeringscursus kon dat niet binnen twee maanden doen. Gedurende de 
jaren 2000-2003 is de ontwikkeling van de wachtlijsten voor oudkomers gevolgd. Uit 
dat onderzoek blijkt dat de totale omvang van de wachtlijsten steeds rond de 10.000 
wachtenden lag, maar dat deze problematiek zich de laatste jaren steeds meer in de 
grote steden is gaan concentreren (Brink et al. 2004). Er is geen informatie beschik-
baar over de omvang en ontwikkeling van de wachtlijsten na 2003. Vanuit gemeenten 
worden overigens geen signalen afgegeven die wijzen op een grote wachtlijstenpro-
blematiek.

Aantallen deelnemers onder de Wet inburgering
De verwachting is dat er jaarlijks 74.000 personen gaan inburgeren onder het nieuwe 
inburgeringsstelsel. Het gaat daarbij om circa 15.000 nieuwkomers en 59.000 
oudkomers, waaronder zowel inburgeringsplichtige oudkomers als oudkomers die 
vrijwillig willen inburgeren.20 Vooral het aantal oudkomers dat jaarlijks gaat inbur-
geren ligt fors hoger dan onder de oude wet- en regelgeving. Uiteindelijk zal op basis 
van de gegevens uit het Informatiesysteem Inburgering vastgesteld kunnen worden 
hoeveel deelnemers een traject hebben aangeboden gekregen door de gemeente en 
hoeveel deelnemers die op eigen kracht moeten inburgeren, opgeroepen zijn om aan 
hun inburgeringsplicht te voldoen.

Aantallen deelnemers onder de Wet inburgering in het buitenland
Met betrekking tot de Wet inburgering in het buitenland kan niet worden gespro-
ken van aantallen deelnemers aan trajecten. De overheid biedt aan deze personen 
namelijk uitsluitend een examenfaciliteit op een Nederlandse diplomatieke ver-
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tegenwoordiging. De examenkandidaat is immers zelf verantwoordelijk voor het 
voorbereiden op het examen. Wel is informatie voorhanden over het aantal afgelegde 
inburgeringstoetsen. In het eerste jaar na invoering van de wet – van 15 maart 2006 
tot 15 maart 2007 – zijn 4684 toetsen in het buitenland afgelegd door in totaal 4434 
examenkandidaten (indiac 2007).

3.5 Bereik

Bereik onder het oude inburgeringsstelsel
Onder de Wet inburgering nieuwkomers is het initiële bereik altijd hoog geweest. 
Met initieel bereik wordt bedoeld het aandeel nieuwkomers vallend onder de wet 
dat zich ook daadwerkelijk bij de gemeente meldt voor een inburgeringsonderzoek 
(waarin wordt vastgesteld of de nieuwkomer een inburgeringscursus moet volgen) 
dan wel een ontheffi ng aanvraagt. Ongeveer 90% van de inburgeringsplichtigen is 
gedurende de afgelopen jaren bereikt door gemeenten (zie tabel 3.1). Bovendien zijn 
de verschillen in bereik tussen de afzonderlijke jaren beperkt. Gemeenten zijn dus 
zeer goed in staat gebleken om de potentieel inburgeringsplichtigen te mobiliseren 
voor deelname aan een intakegesprek.

Tabel 3.1
Initieel bereik onder de Wet inburgering nieuwkomers, 1999-2006 (in absolute aantallen en 
procenten)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

meldingsplichtigen 26.069 29.035 39.608 38.951 30.271 22.687 21.832 18.607

nieuwkomers die aan de mel-
dingsplicht hebben voldaan 23.352 25.955 33.438 32.271 28.266 20.765 19.597 17.533

bereik (%) 90 89 84 83 93 92 90 94

Bron: Piers Groep (2004); Signifi cant (2004); Signifi cant (2006a); Signifi cant (2007)

Bezien we de samenstelling van de nieuwkomersgroepen naar migratiecategorie, 
dan wordt duidelijk dat de nieuwe deelnemers aan cursussen vooral gezinsmigran-
ten zijn (tabel 3.2). In 2006 was zelfs zeven van elke tien deelnemers een nieuwkomer 
die zich in het kader van gezinshereniging of -vorming in Nederland had gevestigd. 
Nog eens 26% van de deelnemers uit dat jaar waren asielmigranten.

Gezien de samenstelling van de vestigingsmigratie naar Nederland, is deze 
uitkomst niet verwonderlijk. In 2005 vormden de categorieën gezinsvormers en 
gezinsherenigers veruit de grootste groep inburgeringsplichtige vestigers (zie ook 
hoofdstuk 2). De meeste deelnemers aan de cursussen voor nieuwkomers zijn dan 
ook afkomstig uit Marokko en Turkije. Andere belangrijke herkomstregio’s zijn 
overig Afrika en Azië (Signifi cant 2007).
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Tabel 3.2
Nieuwkomers onder de WIN: nieuwe deelnemers naar migratiecategorie in 2005 en 2006 (in 
absolute aantallen en procenten)

2005 2006

abs. % abs. %

nieuwkomer met Nederlandse nationaliteit 585 3 416 3

gezinsmigranten 13.901 76 10.886 70

ex-asielzoekers 3.711 20 3985 26

religieuze bedienaren 51 1 34 0

totaal 18.248 100 15.548 100

Bron: Signifi cant (2006a); Signifi cant (2007)

Ten aanzien van de oudkomers is het moeilijk om in dezelfde termen van bereik 
te spreken als bij de nieuwkomers. Deelname aan cursussen was voor deze groep 
tot voor kort vrijwillig. Er was dus geen sprake van een meldingsplicht zoals bij 
de nieuwkomers. Bovendien is het oudkomersbeleid in het verleden vooral gericht 
geweest op twee prioritaire groepen, te weten opvoedende oudkomers en werkzoe-
kende oudkomers. Ten aanzien van deze groepen hebben gemeenten bij voorrang 
een inburgeringsaanbod gedaan, met als gevolg dat andere groepen oudkomers 
nog al eens aan de aandacht van gemeenten ontsnapten. Het is met andere woorden 
moeilijk vast te stellen wat het bereik van de gemeenten is geweest ten aanzien van 
de oudkomers die inburgeringsbehoeftig zijn. Wel is bekend aan welke (priori-
taire) groepen oudkomers een inburgeringsaanbod is gedaan. In 2006 werden de 
meeste inburgeringscursussen aangeboden aan opvoedende oudkomers (52%). In 
de praktijk waren dit vooral vrouwen met minderjarige en thuiswonende kinderen. 
In mindere mate (28%) werd een aanbod aan werkzoekende oudkomers gedaan 
(Signifi cant 2007).

Bereik onder de Wet inburgering
Hoewel het uitgangspunt onder de nieuwe wet anders is dan onder de Wet inburge-
ring nieuwkomers (het behalen van het inburgeringsexamen binnen de daarvoor 
gestelde termijn staat immers centraal en niet het deelnemen aan een inburge-
ringscursus) is ook onder de nieuwe wet bereik een relevante indicator. Zo moeten 
nieuwkomers binnen zes weken na inschrijving in de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie worden opgeroepen door de gemeente. In het gesprek met gemeenten wordt 
de vreemdeling op de hoogte gesteld van de inburgeringsplicht en geïnformeerd 
over het cursusaanbod en de leningsfaciliteiten. Ten aanzien van de oudkomers ligt 
de situatie anders. Gemeenten zullen oudkomers gefaseerd oproepen in het kader 
van inburgering. Zij hebben daarbij een aanzienlijke vrijheid in het bepalen welke 
groepen oudkomers als eerste opgeroepen zullen worden. In het Informatiesysteem 
Inburgering zal worden vastgelegd welke oudkomers zijn opgeroepen door de 
gemeente en voor welke oudkomers is vastgesteld dat zij verplicht moeten inburge-
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ren, maar het is moeilijk om ten aanzien van de oudkomers te spreken over bereik. 
De groep is op voorhand namelijk niet exact in aantallen af te bakenen en gemeenten 
kunnen bovendien niet alle potentieel inburgeringsplichtige oudkomers in een keer 
oproepen.

Bereik onder de Wet inburgering in het buitenland
Aangezien er in het kader van de Wet inburgering in het buitenland geen vaststaande 
groep van inburgeringsplichtigen bestaat (dat wil zeggen: de omvang van deze groep 
is niet bekend), is het niet mogelijk te spreken van bereik. Pas als iemand besluit zich 
in Nederland te willen vestigen, zal hij of zij een inburgeringstoets in het buitenland 
moeten afl eggen. Van de doelgroep weten we dat iets minder dan de helft van de 
examenkandidaten (45%) voor het inburgeringsexamen in het buitenland afkomstig 
is uit een drietal landen, te weten Turkije (20%), Marokko (17%) en China (8%). Deze 
landen zijn ook vertegenwoordigd in de top vijf van landen met de meeste aanvragen 
voor een mvv (indiac 2007).

3.6 Uitval

Uitval onder de het oude inburgeringsstelsel
In de eerste jaren na invoering van de win was de uitval uit inburgeringstrajecten 
groot. Zo beëindigde in 1999 bijna twee vijfde van de deelnemers de taal- en oriën-
tatiecursus voortijdig (Piers Groep 2004). In de daarop volgende jaren is de uitval 
in belangrijke mate gereduceerd. Deze reductie is waarschijnlijk het gevolg van een 
steeds betere gemeentelijke regie over het inburgeringsproces, waardoor deelne-
mers aan cursussen zich naar alle waarschijnlijkheid minder aan hun verplichtingen 
hebben kunnen onttrekken. In het jaar 2006 bedroeg de voortijdige uitval onder 
nieuwkomers ongeveer 4%.

De ontwikkeling van de uitval kan geïllustreerd worden door het volgen van een 
cohort nieuwkomers dat in 2003 met een cursus is begonnen. Het blijkt dat in totaal 
11% van dit cohort cursisten voortijdig uitvalt (zie tabel 3.3). Nog in hetzelfde jaar 
dat met de cursus is begonnen, bedraagt dit aandeel 5%. In 2004 viel nog eens 5% 
uit. Onder cursisten die al langer met een cursus bezig zijn, in elk geval meer dan een 
jaar, is de uitval nog maar zeer beperkt.

Tabel 3.3
Ontwikkeling van het cohort nieuwkomers dat in 2003 is gestart met inburgeren (in procenten)

starters 2003 2004 2005 2006 totaal

afgerond uitval afgerond uitval afgerond uitval afgerond uitval afgerond uitval

100 8 5 63 5 17 1 1 0 89 11

Bron: Signifi cant (2007)
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Verhuizing is veruit de belangrijkste reden van uitval (56%). Overigens moeten deze 
deelnemers zich in de nieuwe gemeenten wederom melden, om daar het traject voort 
te zetten. Dit blijkt in de praktijk echter lang niet altijd te gebeuren. Het gebrek aan 
motivatie is voor 9% van de uitvallers de belangrijkste uitvalreden (Signifi cant 2007).

De uitval onder de oudkomers ligt beduidend hoger. In de periode 2000-2006 had 
een vijfde van de cursisten (18.245 uitvallers op een totaal van 89.294 starters) de 
inburgeringscursus niet afgemaakt (Signifi cant 2007). Het feit dat de cursussen voor 
oudkomers tijdens de meetperiode nog niet verplicht waren, geldt als een belangrijke 
verklaring voor deze hogere uitval. In de Monitor oudkomers worden verzuim en 
ziekte als de belangrijkste redenen voor uitval genoemd (Signifi cant 2007). Verhui-
zing is bij deze groep een minder belangrijke uitvalreden. Overigens blijkt uit de 
monitor eveneens dat gemeenten niet altijd een goed zicht hebben op de uitval: bij 
bijna de helft (45%) van de uitvallers in 2006 was de uitvalreden hetzij onbekend, 
hetzij niet nader gespecifi ceerd.

Ook wanneer we een cohort oudkomers door de tijd volgen, blijkt dat velen het 
halverwege het traject opgeven (tabel 3.4). De hoogste uitval treedt ongeveer een jaar 
na aanvang op. Een op de vijf oudkomers die in 2003 met een cursus waren begon-
nen, viel in 2004 uit. Nog een jaar later bleef de uitval beperkt tot niet meer dan 2%. 
Uiteindelijk maakten drie van iedere vier cursisten het inburgeringstraject af. Voor 
een kwart was dit dus niet het geval.

Tabel 3.4
Ontwikkeling van het cohort oudkomers dat in de tweede helft van 2003 is gestart met 
inburgeren (in procenten)

2e helft 2003 2004 2005 totaal

starters afgerond uitval afgerond uitval afgerond uitval afgerond uitval

100 2 4 69 20 3 2 74 26

Bron: Signifi cant (2007)

Uitval onder de Wet inburgering
Onder de huidige wi heeft het begrip uitval een andere betekenis gekregen. Inbur-
geraars hoeven immers geen inspanningsverplichting te leveren. Het gaat erom dat 
zij voor het inburgeringsexamen slagen. Overigens staan voortijdige uitval en het 
slagen voor het examen niet geheel los van elkaar. Het is namelijk sterk de vraag of 
degenen die een zelfbetaalde cursus voortijdig beëindigen, ook binnen de gestelde 
termijnen het examen zullen afl eggen. Daarnaast is uitval relevant voor degenen die 
een voorziening van de gemeente krijgen aangeboden en voor de deelnemers aan 
vrijwillige inburgering. Met beide groepen maken gemeenten individuele afspraken 
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over deelname aan een inburgeringscursus. Voortijdige uitval maakt hier ook deel 
van uit en kan dan een sanctie tot gevolg hebben. Onder de nieuwe wet wordt uitval 
niet landelijk geregistreerd omdat deze primair is gericht op het behaalde resultaat, 
dat wil zeggen het al dan niet slagen voor het inburgeringsexamen. Gemeenten 
zullen, naar verwachting, de uitvalregistratie voor de groepen aan wie zij een voor-
ziening aanbieden zelf ter hand nemen.

3.7 Bereikt niveau

Behaalde resultaten onder het oude inburgeringsstelsel
Met behulp van de Monitor nieuwkomers en oudkomers werden de voortgang en 
de behaalde taalniveaus van de deelnemers aan de inburgeringstrajecten in kaart 
gebracht. Uit de monitor blijkt dat de gerealiseerde resultaten, in termen van ver-
betering van de taalbeheersing, beperkt zijn. De meeste deelnemers aan de inbur-
geringscursussen startten met een minimale kennis van de Nederlandse taal. Bijna 
de helft van de oudkomers had bij aanvang van het traject een taalniveau van nt2-0. 
Dit niveau impliceert dat men nauwelijks enige kennis van het Nederlands heeft. Bij 
nieuwkomers lag dit aandeel, niet verbazingwekkend, nog hoger: ruim driekwart 
had bij aanvang nt2-0 (zie tabel 3.5).

Tabel 3.5
Aanvangsniveaus NT2a van nieuwkomers en oudkomers die in 2006 hun inburgeringscursus 
hebben afgerond naar deelvaardigheid schrijven en spreken (in niveaus en procenten)

nieuwkomers oudkomers

aanvangsniveau NT2 schrijven spreken schrijven spreken

0 77 76 47 43

1 18 16 36 38

2 5 6 14 16

3 1 1 2 3

a De NT2-niveaus verhouden zich als volgt tot de CEFR-niveaus die in het nieuwe stelsel worden gehanteerd: NT2-1 is 
A1, NT2-2 is A2, NT2-3 is B1.

Bron: Signifi cant (2007) Regioplan-bewerking

De gemiddelde voortgang is onder nieuwkomers groter dan onder oudkomers. Als 
wordt gekeken naar de taalonderdelen schrijven en spreken, dan weet van het aantal 
nieuwkomers dat op nt2-niveau 0 start ongeveer twee derde het taalniveau met 
ten minste één niveau te verhogen. Voor de oudkomers die bij aanvang nt2-niveau 
0 hebben, geldt dat ongeveer drie vijfde geen zichtbare verbetering realiseert op 
de deelvaardigheid schrijven. Voor de oudkomers die met nt2-niveau 1 een cursus 
aanvangen, realiseert ruim de helft geen toetsbare vooruitgang ten aanzien van de 
schrijfvaardigheid. De resultaten van de spreekvaardigheid zijn iets gunstiger, maar 
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ook hier geldt dat twee op de vijf oudkomers met een aanvangsniveau nt2 van 0 
of 1 geen verbetering laten zien (zie tabel 3.6). Voor veel laagopgeleide oudkomers 
(met name vrouwelijke opvoeders) geldt dat de leermogelijkheden uiterst beperkt 
zijn. Functioneel analfabetisme, weinig ervaring met formeel onderwijs, maar ook 
het feit dat men vaak weinig sociale contacten buiten de eigen groep heeft, dragen 
daaraan bij. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om het taalniveau van deze groep 
gedurende een traject zichtbaar te verbeteren.

Tabel 3.6
Voortgang in taalbeheersinga op twee deelvaardigheden van nieuwkomers en oudkomers 
(gebaseerd op G56) onder deelnemers die in 2006 hun inburgeringscursus hebben afgerond (in 
NT2-niveaus, procenten en absolute aantallen)

NT2-niveau nieuwkomers oudkomers

van naar schrijven spreken schrijven spreken

0 0 36 31 57 42

1 34 35 36 42

≥ 2 30 33 7 18

N 11.864 11.704 1.649 1.488

1 1 27 25 51 42

2 57 60 43 51

≥ 3 16 15 6 7

N 2.577 2.467 1.250 1.328

2 2 54 62 59 65

3 40 32 41 35

> 3 6 6 - -

N 839 984 501 545

3 3 77 75 100 100

> 3 23 25 - -

N 145 154 79 111

a De NT2-niveaus verhouden zich als volgt tot de CEFR-niveaus die in het nieuwe stelsel worden gehanteerd: NT2-1 is 
A1, NT2-2 is A2, NT2-3 is B1.

Bron: Signifi cant (2007) Regioplan-bewerking

Vertalen we de resultaten die in 2005 en 2006 zijn geboekt voor nieuwkomers en 
oudkomers naar de eisen die onder het nieuwe stelsel gelden, dan dient te worden 
geconcludeerd dat veel inburgeraars bij het afronden van het traject niet het juiste 
niveau hebben behaald om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gelden voor 
het nieuwe inburgeringsexamen (zie tabel 3.7). Van de nieuwkomers die in 2005 
hun traject afrondden, deed ongeveer drie vijfde dat op een niveau lager dan A2 (zie 
noot a, tabel 3.6). Dit niveau vormt voor nieuwkomers de minimale vereiste onder de 
huidige Wet inburgering. Het niveau A2 voorziet in een basiskennis van de Neder-
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landse taal waarmee inburgeraars in principe sociaal zelfredzaam kunnen zijn. 
Voor oudkomers zijn de taaleisen iets lager: voor de schriftelijke vaardigheden geldt 
niveau A1, voor de spreekvaardigheid wordt wel het A2-niveau vereist. Van de oud-
komers die in 2005 hun eindtoets deden, voldoet eveneens bijna drie vijfde niet aan 
de nu geldende eisen met betrekking tot de spreekvaardigheid. Voor de schriftelijke 
vaardigheid geldt dat een derde niet met de huidige exameneisen in de pas loopt. De 
cijfers met betrekking tot 2006 laten iets betere resultaten zien, maar ook in dat jaar 
voldoen de meeste inburgeraars niet aan de voorwaarden die gelden voor het nieuwe 
inburgeringsexamen.

Tabel 3.7
Aandeel inburgeraars dat zou voldoen aan de eisen van de Wet inburgering onder deelnemers 
aan inburgeringscursussen die in 2005 of 2006 hun cursus hebben afgerond, t.a.v. de 
taalonderdelen schrijven en spreken (in absolute aantallen en procenten)

nieuwkomers oudkomers

schrijven spreken schrijven spreken

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

totaal aantal getoetste deelnemers 16.641 15.425 16.340 15.309 2.899 3.479 2.699 3.472

aantal deelnemers dat aan
examen eisen WI voldoet 6.759 6.424 7.197 6.850 1.929 2.539 1.183 1.694

% geslaagden WI 40 42 44 45 67 73 44 48

% gezakten WI 60 58 56 55 33 36 56 52

Bron: Signifi cant (2006a, 2006b); Signifi cant (2007) Regioplan-bewerking

De constatering dat de oude inburgeringscursussen onvoldoende rendement ople-
veren om te kunnen voldoen aan de nieuwe inburgeringseisen is voor de nieuwe 
minister van Wonen, Wijken en Integratie overigens aanleiding geweest om middels 
een nieuw Deltaplan Inburgering de kwaliteit van inburgering te gaan verbeteren 
(zie ook het kader in § 3.2)

Resultaten onder de Wet inburgering in het buitenland
De inburgeringstoets in het buitenland toetst zowel de kennis van de Nederlandse 
taal als die van de Nederlandse samenleving. Het taalniveau waarop de kandidaten 
worden getoetst is A1-min van het cefr (Europees raamwerk voor moderne vreemde 
talen). Dit niveau staat gelijk aan een zeer basaal begrip en een zeer basale spreek-
vaardigheid met betrekking tot onderwerpen uit het persoonlijke domein. Het moet 
met andere woorden worden beschouwd als een zeer bescheiden stap ter voorberei-
ding op verdere inburgering in Nederland. Volgens de Advies Commissie Normering 
Inburgeringseisen (2004) zou een hoger examenniveau onoverkoombare barrières 
opwerpen voor analfabeten en laagopgeleiden.
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Gegevens over de eerste maanden na invoering van de Wet inburgering in het buiten-
land laten zien dat negen op de tien examenkandidaten in één keer slaagt voor het 
examen (tabel 3.8). Van degenen die een herexamen moeten doen, slaagt acht op de 
tien bij een tweede poging. Algemeen beschouwd, komt dus een overgrote meerder-
heid met goed gevolg door het basisexamen heen. Er zijn in het slagingspercentage 
geen signifi cante verschillen tussen mannen en vrouwen.

Tabel 3.8
Resultaten van het inburgeringsexamen in het buitenland, 15 maart 2006 tot en met 15 maart 
2007 (N = 4434, in procenten)

slaagt zakt in afwachting van herbeoordeling

eerste examenpoging 90 9 1

tweede examenpoging 79 12 9

Bron: INDIAC (2007)

Van de laagopgeleiden slaagt 83%. Bij de middelbaar of hoger opgeleiden ligt het 
slagingspercentage op respectievelijk 90% en 96% en het zakpercentage op respec-
tievelijk 8% en 3%. Op grond van deze uitkomst kan niet worden gesteld dat het 
inburgeringsexamen voor laagopgeleiden een dusdanig hoge barrière vormt dat zij 
geen kans van slagen hebben. Het is echter mogelijk dat sommige potentiële immi-
granten afzien van het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf, omdat 
zij verwachten niet aan de exameneisen te kunnen voldoen. In hoeverre de afname 
van het aantal mvv-aanvragen selectief is naar achtergrondkenmerken is echter 
niet bekend. Wel is reeds gebleken dat het aantal aanvragen onder de doelgroep 
vanaf de invoering van de Wet inburgering in het buitenland is afgenomen (zie ook 
fi guur 3.2).

Overigens heeft onderzoek naar de kwaliteit van het basisexamen in het buitenland 
uitgewezen dat kandidaten met een lager taalniveau dan A1-min toch slagen voor het 
basisexamen. Om er voor te zorgen dat migranten voldoende voorbereid zijn op hun 
komst naar Nederland en kunnen beschikken over een basale kennis van het Neder-
lands, is de minister voornemens om de berekeningsmethodiek van het basisexamen 
vanaf 1 december 2007 aan te scherpen. Hiermee zullen geslaagde kandidaten ook 
daadwerkelijk beschikken over het beoogde taalniveau. Naar verwachting zal deze 
aanscherping ertoe leiden dat ongeveer een kwart van de examenkandidaten een 
onvoldoende zal scoren op het onderdeel Nederlandse taal.21 Er zal nog onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van de slaaggrens, alvorens de berekeningsme-
thodiek hiervan aan te passen.
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Voorts vindt in 2008 een evaluatie plaats van de Wet inburgering in het buitenland. 
Uit deze evaluatie moet blijken welk effect de wet heeft op de integratie van nieuwko-
mers en op het aantal mvv-aanvragen van de doelgroep.

3.8 Omvang en aard van vervolgtrajecten

Vervolgtrajecten onder het oude inburgeringsstelsel
Voor de oudkomers gold in het verleden dat veel cursisten doorgingen met het leren 
van de Nederlandse taal nadat zij het inburgeringstraject hadden afgerond. In 2006 
gold voor ruim twee vijfde (44%) van degenen die in 2006 hun inburgeringscursus 
afrondden. In 2004 en 2005 was dit aandeel respectievelijk 36 en 29% (Signifi cant 
2006b). Voor bijna een vijfde (17%) van de afronders in 2006 gold dat zij noch naar 
werk nog naar een opleiding doorstroomden. In 2005 was dit aandeel een kwart.

In de Monitor nieuwkomers worden geen gegevens geregistreerd over de doorgeleiding 
en vervolgactiviteiten van nieuwkomers. Uit onderzoek van enige jaren geleden bleek 
overigens dat de meeste nieuwkomers na het afronden van hun win-traject eveneens 
verder gaan met taalonderwijs (Brink et al. 2002).

Het feit dat zowel de oudkomers als de nieuwkomers vaak na afronding van hun 
traject verder gaan met aanvullende taalscholing, kan onder meer worden verklaard 
uit het gegeven dat velen van hen gedurende het inburgeringstraject niet in staat zijn 
gebleken het niveau te behalen dat geacht wordt minimaal noodzakelijk te zijn voor 
sociale participatie (A2). Voor actieve deelname aan de samenleving is het behalen 
van een hoger taalniveau noodzakelijk.

Trajecten onder de Wet inburgering
In het nieuwe inburgeringsstelsel kan aan inburgeringsplichtigen met een uitkering 
een zogenoemde gecombineerde voorziening worden aangeboden. In deze trajec-
ten wordt inburgering gecombineerd met re-integratie-inspanningen richting de 
arbeidsmarkt. Hoeveel uitkeringsgerechtigden uiteindelijk een voorziening aange-
boden krijgen, wordt geregistreerd in het Informatiesysteem Inburgering. Tevens 
hebben gemeenten de beleidsvrijheid om individuele inburgeraars trajecten aan te 
bieden die leiden tot hogere taalniveaus; dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij hoger 
opgeleide vluchtelingen.

3.9 Conclusies

Met dit hoofdstuk is een beeld geschetst van het huidige, recent geïntroduceerde 
inburgeringsbeleid. Het nieuwe stelsel is op een aantal onderdelen essentieel anders 
dan het oude inburgeringsbeleid. Vaststaat dat inburgering met de introductie van 
de Wet inburgering in 2007 meer omvattend en minder vrijblijvend is geworden. 
De inburgeringsplicht geldt nu in principe voor alle vreemdelingen in Nederland, 
zowel oud- als nieuwkomers. Bovendien moeten bepaalde nieuwkomers in het kader 
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van de Wet inburgering in het buitenland van 2006 eerst een inburgeringstoets in 
het land van herkomst behalen alvorens zij naar Nederland kunnen migreren. Deze 
toets meet een elementair kennisniveau van de Nederlandse taal en samenleving. 
Daarnaast is het principe van resultaatsverplichting ingevoerd. Inburgeraars in 
Nederland dienen het inburgeringsexamen binnen een wettelijk gestelde termijn te 
behalen. Het niet voldoen aan deze plicht heeft zowel fi nanciële als verblijfsrechte-
lijke gevolgen.

Met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel zijn nog maar weinig concrete 
gegevens bekend. Prestatie-indicatoren van de Wet inburgering zullen worden 
vastgelegd in het Informatiesysteem Inburgering, beheerd door de ib-groep. Het 
betreft dan met name het aanbod van gemeenten aan specifi eke doelgroepen, het 
aantal handhavingen, examenresultaten en informatie over leningen en vergoedin-
gen. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Voor het meten van 
de opbrengsten van het nieuwe inburgeringsbeleid in Nederland is het dan ook nog 
te vroeg. De actuele kennis over het nieuwe inburgeringsbeleid beperkt zich tot de 
werking van de Wet inburgering in het buitenland. Hieruit wordt duidelijk dat onge-
veer 90% van de kandidaten slaagt voor de basistoets. Momenteel vormt het niveau 
voor de overgrote meerderheid van de deelnemers aan dit examen dus geen serieus 
struikelblok voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Wel blijkt het aantal 
gegadigden voor een vergunning voor een tijdelijk verblijf in Nederland substantieel 
te zijn verminderd.

Onder het oude inburgeringsstelsel (in casu: de Wet inburgering nieuwkomers) en 
de Oudkomersregelingen) golden het bereik, de uitval en de behaalde taalniveaus 
als belangrijkste prestatie-indicatoren. De uitkomsten van dit beleid – in het bij-
zonder de bereikte taalniveaus – waren volgens de overheid teleurstellend, hetgeen 
uiteindelijk ook geleid heeft tot het invoeren van het nieuwe inburgeringsstelsel. In 
dit hoofdstuk zijn de meest recente cijfers van de voormalige win en Oudkomers-
regelingen op een rijtje gezet. De gegevens laten zien dat het bereik van de doel-
groep onder het oude stelsel hoog was. Zo’n negen op de tien inburgeringsplichtige 
nieuwkomers werd daadwerkelijk door de gemeenten bereikt voor deelname aan een 
inburgeringsonderzoek. Ten aanzien van de andere indicatoren is het beeld minder 
gunstig. De uitval was, met name onder de oudkomers, aanzienlijk. Een vijfde van de 
oudkomers maakte zijn inburgeringscursus niet af. Onder de nieuwkomers, die ver-
plicht waren om een cursus te volgen, lag dit aandeel rond de 10%. Ook ten aanzien 
van de gerealiseerde taalniveaus is gebleken dat de vorderingen beperkt waren. Veel 
inburgeraars, zowel oud- als nieuwkomers, behaalden niet het niveau dat mini-
maal noodzakelijk wordt geacht voor sociale zelfredzaamheid (niveau A2). Hiermee 
worden personen in staat geacht zich te kunnen redden in hun directe en alledaagse 
omgeving. Dit niveau is tevens het minimumniveau dat voor nieuwkomers vereist is 
in de nieuwe Wet inburgering.
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In hoeverre het nieuwe stelsel ook tot een verbetering van bovenstaande resultaten 
zal leiden, is nu nog moeilijk te voorspellen. Het inschatten van mogelijke conse-
quenties is des te moeilijker omdat de uitvoering van de Wet nog volop in ontwik-
keling is, onder meer zichtbaar in het Deltaplan Inburgering en andere voorstellen 
gericht op de vereenvoudiging van de regelgeving en optimalisering van de uitvoe-
ring. Op dit moment kan slechts een aantal aanwijzingen worden gegeven over de 
mogelijke consequenties van het nieuwe inburgeringsstelsel. Zo zal een verruiming 
van de inburgeringsplicht meer personen ertoe aanzetten kennis van de Nederlandse 
taal en samenleving tot zich te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor de niet-gena-
turaliseerde oudkomers, die tot voor kort niet aan een verplichting tot inburgering 
waren onderworpen. Het risico dat grote groepen zich geheel aan het leren van de 
Nederlandse taal kunnen onttrekken, wordt hiermee minder groot. In dit verband 
zal overigens ook veel afhangen van de opstelling van gemeenten: zij zullen hun 
inburgeringsplichtige oudkomers actief moeten benaderen om met deze groep dui-
delijke afspraken te maken over het verdere verloop van de inburgering.

De introductie van een algemeen geldend eindniveau vormt een goede stap op weg 
naar een meer uniform integratietraject. De ingevoerde resultaatsverplichting 
draagt er namelijk toe bij dat iedere inburgeraar ten minste een vastgesteld mini-
mumniveau haalt. Bijkomend voordeel hiervan is dat het voor opleidingsinstituten 
en toeleidingsinstanties gemakkelijker wordt om vanuit een vaststaand eindniveau 
(maatwerk)trajecten te ontwikkelen die verdere doorgeleiding naar school en werk 
mogelijk moeten maken. Van de Wet inburgering in het buitenland kan nog worden 
gezegd dat vreemdelingen zich beter zullen voorbereiden op een bestaan in de 
Nederlandse samenleving. Zij hebben immers al enige kennis over de taal en samen-
leving tot zich genomen, alvorens zich in dit land te vestigen. Eenmaal in Nederland 
volgt dan het inburgeringstraject in het kader van de Wet inburgering.

Dit alles neemt niet weg dat ook de nieuwe inburgeringswetgeving slechts bedoeld is 
als een eerste stap in een langdurig integratieproces. Inburgeren alléén vormt daar-
mee allerminst een garantie op een baan of het doorbreken van sociaal isolement. 
Uitgezonderd degenen die het inburgeringsexamen op een hoger niveau afl eggen, 
moet de inburgering vooral de sociale redzaamheid van vreemdelingen vergroten. 
Een dergelijk niveau is onvoldoende om gemakkelijk naar het reguliere onderwijs of 
de arbeidsmarkt door te stromen. Bovendien lijkt nog een fl inke beleidsinspanning 
noodzakelijk om te bereiken dat voldoende inburgeraars voor het inburgeringsexa-
men zullen slagen. De resultaten uit het verleden geven aan dat dit geen vanzelf-
sprekendheid is. Deze bescheiden resultaten nuanceren de soms hooggespannen 
verwachtingen van het nieuwe inburgeringsbeleid.

Voor sommige inburgeraars zal er overigens niet zo veel veranderen. Evenals in 
het verleden het geval was, hebben gemeenten ook onder het huidige beleid een 
faciliterende rol te spelen. Zij kunnen een inburgeringsvoorziening aanbieden aan 
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oudkomers met een uitkering die werk willen vinden, of aan oudkomers met een 
opvoedende taak. Ten aanzien van asielmigranten en geestelijke bedienaren zijn 
gemeenten zelfs verplicht een dergelijke voorziening aan te bieden. Voordeel van 
deze gemeentelijke aanpak is dat op deze wijze het inburgeren in een bredere context 
–arbeidsintegratie, opvoedingsondersteuning, en dergelijke – kan plaatsvinden, 
hetgeen mogelijkerwijs positief zal uitwerken op het integratieproces van de deelne-
mers. 
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Noten

1 Strikt geformuleerd worden onder deze nieuwkomers alle personen verstaan die op 
de dag voorafgaande aan het in werking treden van de wi nieuwkomers waren in de 
zin van de vroegere win.

2 In Artikel 2.4 van het Besluit Inburgering staat vermeld welke documenten vrijstelling 
geven voor de inburgeringsplicht. Het gaat onder meer om Nederlandse diploma’s 
van het wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, algemeen voortge-
zet onderwijs, beroepsonderwijs en leerlingwezen. Ook het bezit van een diploma 
Staatsexamen Nederlands geeft recht op vrijstelling. Daarnaast komen ook personen 
met een certifi caat op grond van de Wet inburgering nieuwkomers of de Regeling 
inburgering oudkomers voor vrijstelling in aanmerking, mits zij de vastgestelde 
niveaus hebben behaald (niveau 2 voor luisteren en spreken en niveau 1 voor lezen en 
schrijven).

3 Zie De Vries (2006) voor een gedegen en uitgebreid overzicht van het tot stand komen 
van de Wet inburgering.

4 Nieuwkomers worden geacht het examen op niveau A2 conform het Common Euro-
pean Framework of Reference (cefr) te halen (het cefr is een Europees raamwerk 
voor moderne vreemde talen). Dit geldt voor alle taalvaardigheden: spreken, luisteren, 
gespreksvaardigheden, lezen en schrijven. Voor oudkomers is de norm voor monde-
linge vaardigheden eveneens op A2 bepaald, maar voor schriftelijke vaardigheden 
wordt A1 gevraagd.

5 Zie voor een uitgebreid overzicht van de exameneisen het boekje Inburgeringsexamen 
van de Frontoffi ce Inburgering (www.handreikinginburgeringgemeenten.nl).

6 Het behalen van het inburgeringsexamen is een van de voorwaarden voor naturali-
satie. Het inburgeringsexamen moet dan wel worden afgelegd op A2-niveau. Dit is 
hetzelfde niveau als voor nieuwkomers onder de wi geldt.

7 Het betreft hier een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.
8 De informatie is afkomstig van de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(ind) van het ministerie van Justitie (www.ind.nl).
9 Het oefenpakket bestaat uit een fi lm over Nederland, een boekje met foto’s, een cd 

met oefenvragen en een aantal proefexamens (zie www.ind.nl).
10 Zie www.hoemoetikinburgeren.nl.
11 Gemeenten kunnen een aanbod doen aan inburgeringsplichtigen die op basis van 

een van de volgende socialezekerheidswetten of -regelingen een uitkering ontvangen: 
wwb, ww, wao, ioaw, ioaz, waz, Wajong, wia, bia en tri.

12 Zie de pagina Keurmerk inburgeren op de website www.blikopwerk.nl.
13 Zie www.handreikinginburgeringgemeenten.nl voor meer uitgebreide informatie.
14 Deze informatie is afkomstig van het Project Modernisering Inburgering (pmi) van 

het ministerie van Justitie.
15 Van de circa 18.000 meldingsplichtigen werd met ruim 15.000 personen een overeen-

komst voor het volgen van een programma gesloten. Sommige meldingsplichtigen 
kregen namelijk een vrijstelling. Aan de nadere kant waren er meldingsplichtigen die 
niet kwamen opdagen voor hun inburgeringsonderzoek, maar in feite wel inburge-
ringsplichtig waren.

16 Deze schatting is gebaseerd op een selectie op het gba die op 6 maart 2006 is verricht 
door de gemeenten. Door middel van verschillende fi lters zijn alle vreemdelingen 
in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 60 jaar geselecteerd, die bij ingang van de 
wet onder de werking van de wet vielen. Vervolgens heeft de ib-Groep een verfi jning 
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aangebracht. De volgende groepen zijn uit het gba-bestand gefi lterd: diplomaten, 
personen die tijdens de leerplichtige leeftijd ten minste acht jaar in Nederland hebben 
verbleven en personen met een vrijstellend diploma. Het bestand dat na fi ltering over-
bleef bevat alle potentieel inburgeringsplichtigen van wie niet met zekerheid is vast te 
stellen dat zij niet inburgeringsplichtig zijn.

17 Het totaal aan mvv-aanvragen verwijst naar het aantal aanvragen dat door een vreem-
deling bij één van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland 
is gedaan (mmv-dip), aanvragen door een referent in Nederland (mvv-ref ) en de 
verkorte mvv-procedure voor bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele uitwisse-
lingsorganisaties (mvv verkort). De lijn met betrekking tot de doelgroep verwijst naar 
personen die aan de volgende criteria voldoen: vreemdelingen in de leeftijd van 16 tot 
65 jaar die voor hun komst naar Nederland in het bezit moeten zijn van een mvv en 
die voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel in de zin van de Wet inburgering nieuwkomers 
naar Nederland komen. Niet inbegrepen zijn Surinamers omdat, hoewel zij inburge-
ringsplichtig zijn, verwacht wordt dat zij in bijna alle gevallen in aanmerking voor een 
vrijstelling zullen komen.

18 Een deel van deze deelnemers heeft trajecten gevolgd die niet onder de Oudkomers-
regelingen valt. Vanaf 2005 wordt alleen gerapporteerd over deelnemers die onder de 
regeling vallen.

19 Niet inbegrepen in dit aantal zijn oudkomers die met educatiemiddelen volgens de 
Wet educatie en beroepsonderwijs (web) of re-integratiemiddelen een taalcursus 
hebben gevolgd. Een exact beeld van de omvang van deze groep ontbreekt, maar het 
gaat al gauw om enkele duizenden oudkomers.

20 Deze informatie is afkomstig van het pmi van het ministerie van Justitie/vrom.
21 Zie www.nicis.nl. Persbericht ‘Minister Vogelaar verbetert inburgeringsexamen in het 

buitenland’ van 29-05-2007.
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4 Opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse 
taal

Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts

4.1 Het belang van opleiding en taal

Een goede opleiding is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen parti-
ciperen op de arbeidsmarkt. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is een 
belangrijke voorwaarde voor een volwaardige sociale en maatschappelijke participa-
tie van migranten in de Nederlandse samenleving. Beide thema’s staan centraal in 
dit hoofdstuk.

Welk opleidingsniveau iemand bereikt hangt af van vele factoren. Het meest 
invloedrijk zijn individuele kenmerken als intelligentie, werkhouding en motivatie. 
Het sociaaleconomische milieu is het meest bepalende kenmerk op groepsniveau. 
Kinderen van ouders met een hoge sociaaleconomische positie en een thuismilieu met 
gunstige condities hebben meer kans om een hoog opleidingsniveau te bereiken dan 
degenen uit een lager sociaaleconomisch milieu. Als we naar het opleidingsniveau van 
allochtonen kijken en deze vergelijken met het niveau van autochtonen, dan lijkt het 
kenmerk ‘wel of niet allochtoon’, of zo men wil ‘van buitenlandse herkomst’ eveneens 
een belangrijk groepskenmerk voor het gerealiseerde opleidingsniveau. Veel Turkse 
en Marokkaanse migranten die naar Nederland kwamen zijn echter (zeer) laagopge-
leid, velen hebben zelfs het basisonderwijs niet (volledig) doorlopen. Bij allochtonen 
in Nederland vallen deze groepskenmerken (buitenlandse herkomst, overwegend 
laagopgeleid en een lage sociaaleconomische positie) vaak samen en beïnvloeden in 
negatieve zin het gerealiseerde opleidingsniveau. Het blijft echter belangrijk om te 
beseffen dat het ‘land van herkomst’ op zich geen voldoende verklaring vormt.

Ondanks een vrij ongunstige uitgangspositie stijgt het gemiddelde opleidings-
niveau van allochtonen al jaren. Hier is eerder over gerapporteerd in de Rapportages 
minderheden (tot en met 2003) (bv. Dagevos et al. 2003) en het Jaarrapport Integratie 
2005 (scp/wodc/cbs 2005). In dit hoofdstuk wordt gekeken of de stijging van het 
opleidingsniveau zich bij alle groepen heeft doorgezet. Een daaraan verbonden vraag 
is in hoeverre allochtone jongvolwassenen er in slagen om het niveau van de start-
kwalifi catie te halen. De startkwalifi catie wordt heel letterlijk beschouwd als het 
minimaal geschikte opleidingsniveau voor een goede start op de arbeidsmarkt.

Daarnaast staat de taalvaardigheid van allochtonen in het Nederlands in dit 
hoofdstuk centraal en wordt onderzocht welke factoren de mate van taalbeheersing 
bepalen. Ook komt de taalvaardigheid in de taal van het land van herkomst aan bod 
en wordt gekeken in welke zin deze thuistaal van invloed is op de beheersing van het 
Nederlands.
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Welke databronnen worden er gebruikt in dit hoofdstuk?

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar om het opleidingsniveau van allochtone en autoch-

tone Nederlanders en de mate waarin allochtonen het Nederlands beheersen te beschrijven. 

De meest recente – bij schrijven van dit rapport – en vooral de meest uitgebreide gegevens 

komen uit het Survey integratie minderheden (SIM) 2006. Het gaat om gegevens die in 2006 

landelijk zijn verzameld onder een representatieve steekproef van Turken, Marokkanen, Surina-

mers, Antillianen en een autochtone referentiegroep (voor meer informatie over deze databron 

zie hoofdstuk 1 van dit Jaarrapport en Dagevos et al. 2007).

Om in dit hoofdstuk ontwikkelingen in de tijd te kunnen laten zien (als antwoord op de vraag: 

stijgt het opleidingsniveau van migranten?) is het echter noodzakelijk ook andere databron-

nen te gebruiken. Er zijn dan twee opties. Allereerst kan het SIM worden vergeleken met de 

tijdreeks 1988-2002 van het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen 

(SPVA). Aangezien de SPVA-onderzoeken altijd in dertien gemeenten zijn gehouden, dienen 

voor dit doel ook uit het SIM dezelfde dertien gemeenten te worden geselecteerd. Een tweede 

optie is de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS), dat langjarige gegevens bevat met betrekking tot het opleidingsniveau van diverse 

etnische groepen. We gebruiken deze EBB-gegevens in ieder geval om de opleidingsgegevens 

van autochtonen te beschrijven en te analyseren, omdat de EBB van veel meer autochtonen 

gegevens bevat dan de referentiesteekproef van het SIM. De meest recente ons ter beschikking 

staande enquête is de afl evering van 2005.

Echter, om trends in opleidingsniveau weer te geven lijkt de EBB minder geschikt. Wat namelijk 

opvalt als de gegevens van de EBB 2005 en die van het SIM 2006 naast elkaar worden gezet, 

is de afwijking tussen beide bronnen. De verschillen zijn zo groot dat het zeer onwaarschijnlijk 

is dat deze zich slechts in één jaar tijd hebben voorgedaan. Maar welke van de twee bronnen 

is nu de beste keus? Plaatsen we de gegevens van het SIM 2006 naast die van de EBB uit 

2003 dan blijkt dat het SIM 2006 keurig in de pas te loopt met de EBB-gegevens tot en met 

2003. In de EBB-gegevens is tussen 2003 en 2004 sprake van een trendbreuk, waarschijnlijk 

als gevolg van een aanpaste vraagstelling en codering (CBS ongepubliceerd). De EBB 2005 

laat niet alleen een heel ander beeld zien dan het SIM 2006 maar dus ook dan de EBB 2003. 

In bijlage B4.1 staan de bijhorende tabellen over opleidingsniveau en startkwalifi catie volgens 

de verschillende bronnen, die dit illustreren. Voor de volledigheid zijn tevens de gegevens van 

het onderzoek Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS) uit 2004/2005 en de SPVA uit 2002 

als extra bronnen van informatie opgenomen. Deze bronnen lopen eveneens meer in de pas 

met de EBB-onderzoeken tot en met 2003 en het SIM-onderzoek en geven derhalve een extra 

ondersteuning van de keuze voor SPVA/SIM. In een gemeenschappelijke publicatie komen het 

CBS en het SCP tot dezelfde conclusie (Oudhof et al. 2007).

Ten slotte: het is helaas niet mogelijk op basis van de SPVA- en SIM-onderzoeken een tijdreeks 

te laten zien met betrekking tot taalbeheersing. Dit komt omdat vragen over taalbeheersing in 

de SPVA altijd uitsluitend aan hoofden van huishoudens zijn gesteld, terwijl deze in het SIM 

aan een personensteekproef zijn voorgelegd.
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4.2 Verschillen in opleidingsniveau binnen migrantengroepen

Nog steeds is het verschil in het uiteindelijk gerealiseerde opleidingsniveau tussen 
allochtonen en autochtonen groot. Er zijn relatief veel allochtonen die geen, of alleen 
lager onderwijs hebben gevolgd, terwijl dit onder autochtonen nauwelijks meer voor-
komt.1 Allochtonen hebben bovendien minder vaak een opleiding afgerond op het 
hoogste niveau (hbo- of wo-niveau).

Wel zijn er grote verschillen tussen de migrantengroepen onderling. De verschil-
len tussen autochtonen enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds zijn het 
grootst. Zo heeft 45% van de Turken en 47% van de Marokkanen (maximaal) slechts 
basisonderwijs genoten. Dat geldt voor 8% van de autochtonen en voor 20% van de 
Surinamers en Antillianen. Slechts een klein aandeel Turken en Marokkanen heeft 
bovendien het hoogste opleidingsniveau gerealiseerd (hbo of wo): dit geldt voor 6% 
van de Turken en voor 8% van de Marokkanen. Hoewel het aandeel hoogopgeleide 
Surinamers en Antillianen veel groter is, blijven ook zij met respectievelijk 19 en 
17% ruim achter bij de 31% hoogopgeleide autochtonen. Een derde ongeveer van de 
autochtonen, Surinamers en Antillianen heeft een opleiding op mbo-, havo- of vwo-
niveau tegenover ongeveer een vijfde van de Turken en Marokkanen. Er is nauwelijks 
verschil tussen de groepen in het aandeel geschoolden op vbo- of mavo-niveau: dit 
varieert van 23% bij de Marokkanen tot 29% bij de Surinamers (fi guur 4.1).

Figuur 4.1
Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64-jarige niet-schoolgaanden naar etnische groep, 2006 
(in procenten)

a Gegevens over autochtonen zijn afkomstig uit de EBB.

Bron: SCP (SIM’06); CBS (EBB’05) gewogen
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Verschillen binnen de groepen: opleidingsniveau verschilt naar sekse, leeftijd en generatie
Er is niet alleen verschil tussen de groepen maar ook binnen de groepen, bijvoor-
beeld tussen mannen en vrouwen. Over het algemeen weten de mannen uit een 
groep een hoger onderwijsniveau te bereiken dan de vrouwen, maar hier lijken de 
Marokkaanse vrouwen nauwelijks meer te verschillen van Marokkaanse mannen. 
Een aantal jaren geleden lag dat nog anders (Gijsberts en Merens 2004). Het is echter 
mogelijk dat de data op dit punt afwijken en dat een groep relatief hoger opgeleide 
vrouwen deel uitmaakt van het bestand. Bij de Turken zijn de verschillen tussen 
mannen en vrouwen het grootst. Het meest opvallend zijn de verschillen tussen 
degenen met maximaal basisonderwijs: het gaat hier om 40% van de Turkse mannen 
en maar liefst 51% van de Turkse vrouwen. Bij de overige migrantengroepen en bij 
autochtonen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen vrij gering. In hoofdstuk 
10 gaan we uitgebreider in op verschillen tussen mannen en vrouwen.

Tabel 4.1 laat zien dat er grote verschillen zijn per migrantengroep in het opleidings-
niveau van jonge en oudere allochtonen. In deze tabel zijn ook de schoolgaanden 
opgenomen, in tegenstelling tot de vorige fi guren en tabellen. Het gaat hier om 
een schatting gebaseerd op de deelname per onderwijsniveau op dit moment. Het 
betekent dus dat voor nog niet alle allochtonen in de tabel ook het uiteindelijk gerea-
liseerde opleidingsniveau is bereikt. Om de leeftijdscategorieën beter vergelijkbaar 
te maken is voor degenen die nog op school zitten een schatting gemaakt van het 
opleidingsniveau dat zij nog zullen behalen. Deze is gelijkgesteld aan het diploma 
van het schooltype dat zij bezoeken. Er dient rekening mee te worden gehouden 
dat de gepresenteerde gegevens een schatting zijn van de uiteindelijke percentages 
zonder een diploma (zo zal een deel van de jongeren alsnog voortijdig het onderwijs 
verlaten). Niettemin lijkt dit de beste manier om een beeld te kunnen geven van het 
te behalen opleidingsniveau onder jongeren uit de minderheden. In hoofdstuk 5 
wordt uitgebreid ingegaan op de schoolloopbanen van de diverse groepen etnische 
minderheden.

Een eerste blik op tabel 4.1 maakt meteen duidelijk dat het opleidingsniveau van jon-
geren uit de migrantengroepen duidelijk hoger ligt dan dat van ouderen uit dezelfde 
groep. Bij alle groepen zijn de laagst geschoolden het meest aan te treffen onder de 
ouderen, maar bij Marokkanen en ook Turken is het aandeel laagopgeleiden onder 
de middencategorie in de leeftijd van 25-44 jaar eveneens nog fors. Opvallend is ook 
de 14% jonge Turken (15-24 jaar) die op het laagste opleidingsniveau lijken te blijven 
steken (zie bovenstaande kanttekening); bij de Marokkanen uit deze leeftijdscatego-
rie is dat bijvoorbeeld veel minder het geval, namelijk 5% en Antillianen zitten daar 
met 8% tussenin. Wellicht dat de doorgaans zeer laagopgeleide jonge huwelijksmi-
granten een deel van de verklaring hiervoor vormen (Dagevos et al. 2003).
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Tabel 4.1
Opleidingsniveau van schoolgaanden en niet-schoolgaanden naar etnische groep en leeftijd, 15-
64-jarigen, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

15-24 jaar

maximaal bao 14 5 3 8

vbo/mavo 32 25 21 23

mbo/havo/vwo 43 53 50 48

hbo/wo 11 16 25 21

25-44 jaar

maximaal bao 36 41 16 14

vbo/mavo 28 25 25 19

mbo/havo/vwo 26 23 34 39

hbo/wo 10 11 25 29

45-64 jaar

maximaal bao 72 78 29 24

vbo/mavo 17 11 25 31

mbo/havo/vwo 8 8 27 29

hbo/wo 3 3 20 16

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Kijken we niet naar leeftijdscategorieën maar naar migratiegeneraties dan wordt 
het beeld bevestigd (fi guur 4.2). De tweede generatie migranten heeft een veel hoger 
opleidingsniveau gehaald dan de eerste generatie. Dit verschil is zeker bij Turken 
en Marokkanen spectaculair te noemen. Van de tweede generatie Marokkanen 
heeft ruim 70% een opleidingsniveau van mbo of hoger, terwijl dit voor 30% van de 
eerste generatie geldt. In vergelijking met de tweede generatie Marokkanen blijven 
de Turken achter: 58% heeft een opleidingsniveau van mbo of hoger, waarvan 15% 
het hoogste niveau heeft behaald. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de eerste 
generatie Turken, waarvan 21% een mbo-, havo- of vwo-niveau en 7% een hbo of wo-
opleidingsniveau heeft. De generatieverschillen bij Surinamers en Antillianen zijn 
minder groot, maar ook hier is bij de tweede generatie sprake van een verschil van 
ruim 10% in de hogere opleidingsniveaus ten opzichte van de eerste generatie.
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Figuur 4.2
Opleidingsniveau van schoolgaanden en niet-schoolgaanden naar etnische groep en generatie, 
15-64-jarigen, 2006 (in procenten)

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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De verschillen in opleidingsniveau tussen oudere en jongere, en tussen de eerste 
en tweede generatie migranten zijn groot. Een belangrijke verklaring daarvoor is 
dat migranten van de tweede generatie hun opleiding geheel in Nederland hebben 
genoten. De eerste generatie is een heel diverse categorie die overigens niet alleen 
uit oudere migranten bestaat, maar bijvoorbeeld ook uit (jonge) huwelijksmigran-
ten. Deze generatie heeft geen of slechts een deel van hun opleiding in Nederland 
gevolgd. Ruim 40% van de Turken, 34% van de Marokkanen en 19% van de Surina-
mers en Antillianen heeft alleen in het land van herkomst een opleiding gevolgd. 
Het aandeel hoogopgeleide migranten die een hbo- of wo-opleiding in het land van 
herkomst hebben gevolgd, is bijzonder gering. Ook een mbo-, havo- of vwo-oplei-
dingsniveau hebben migranten veel vaker in Nederland dan in het land van herkomst 
gerealiseerd.

Bijna een kwart van de Turken en Marokkanen heeft een deel van hun opleiding 
nog in het land van herkomst genoten, maar dus ook deels in Nederland. Dit geldt 
voor ruim de helft van de Antillianen en ruim 40% van de Surinamers. De rest, 
ongeveer een derde van de Turken en ruim 40% van de Marokkanen heeft hun hele 
opleiding hier in Nederland gevolgd, dat is ongeveer evenveel als respectievelijk de 
Antillianen (29%) en Surinamers (39%). Met name onder Marokkanen zijn er veel 
migranten die hier gekomen zijn met maximaal basisschoolniveau en daarna in 
Nederland geen aanvullende opleiding meer hebben gevolgd. Bezien per migran-
tengroep is van degenen die hun opleiding geheel in het land van herkomst volgden, 
64% van de Turken, 79% van de Marokkanen, 53% van de Surinamers en 49% van de 
Antillianen niet verder dan het basisschoolniveau gekomen.
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Het loont om een opleiding in Nederland te hebben gevolgd, zelfs als dat niet een 
volledige schoolloopbaan is; dit profi jt geldt voor alle migrantengroepen (bijlage 
B4.2).

Sociale stijging: met name Marokkaanse kinderen hoger opleidingsniveau dan hun 
ouders
Uit sociologisch onderzoek is bekend dat het opleidingsniveau van ouders en dat van 
hun kinderen samenhangt. Met name het opleidingsniveau van de moeder blijkt een 
goed voorspellende waarde te hebben voor het opleidingsniveau van de kinderen. 
Dit geldt voor de autochtone bevolking. Tabel 4.2 laat zien dat de samenhang tussen 
het opleidingsniveau van ouders en dat van hun kinderen ook bij de eerste generatie 
migranten nauw samenhangt. De correlaties zijn hoger dan.30 en bijna gelijk aan de 
samenhang van.42 bij autochtonen. Interessanter wordt het als we naar de tweede 
generatie kijken. Daar zien we dat de samenhang tussen het opleidingsniveau van de 
ouders en dat van hun kinderen bij Turken en Marokkanen veel zwakker is dan bij de 
eerste generatie. Bij de Marokkanen van de tweede generatie is deze zelfs niet langer 
signifi cant. In andere woorden: Turkse en vooral Marokkaanse kinderen ontstijgen 
het doorgaans (zeer) lage opleidingsniveau van hun ouders.

Tabel 4.2
Samenhangen tussen het opleidingsniveau van respondenten en hun ouders naar etnische groep 
en generatie, 2006 (in Pearson-correlatiecoëffi ciënten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

eerste generatie 0,36 0,31 0,32 0,37

tweede generatie 0,19 0,12 (n.s.) 0,36 0,41

totaal 0,37 0,36 0,39 0,43 0,42

n.s. = niet signifi cant (p > 0,05).

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Figuur 4.3 illustreert de stijging van de tweede generatie Marokkanen. Op de x-as is 
het opleidingsniveau van de ouders uitgezet. De y-as geeft (per opleidingscategorie 
van de ouders) weer welk niveau de respondenten hebben behaald. De linkerfi guur 
voor de eerste generatie laat duidelijk zien dat als het opleidingsniveau van de ouders 
laag is, ook het opleidingsniveau van de kinderen laag is. Hetzelfde geldt voor de 
hoogopgeleide ouders en hun kinderen. De kinderen volgen overwegend het patroon 
van de ouders. Zo slaagt bijvoorbeeld slechts 6% van de kinderen waarvan de ouders 
niet meer dan basisschoolniveau heeft er in dat niveau te ontstijgen en zelf een hbo- 
of wo-opleidingsniveau te realiseren. De rechterfi guur laat zien dat die samenhang 
veel minder sterk is bij de tweede generatie: veel meer kinderen van ouders van de 
tweede generatie ontstijgen het niveau van hun ouders. Het aandeel mbo-, havo- of 
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vwo-opgeleide kinderen is fors toegenomen, ook bij kinderen van lageropgeleide 
ouders.

Figuur 4.3
Vergelijking van het opleidingsniveau van kinderen met dat van hun ouders bij de eerste en 
tweede generatie Marokkanen, 2006 (in procenten)

Bron: SCP (SIM’06) gewogen resultaten

max. bao vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

max. bao vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1e generatie 2e generatie

max. bao vbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/wo

Langzame stijging gemiddeld opleidingsniveau, met name aandeel zeer laag opgeleiden 
daalt fors
Behalve naar de stijging in het opleidingniveau van kinderen ten opzichte van hun 
ouders, kan ook worden gekeken naar de stijging van het opleidingsniveau door de 
jaren heen. De algemene trend bij Turken en Marokkanen en bij Surinamers is dat 
het opleidingsniveau stijgt en bij autochtonen dat het opleidingsniveau vanaf 2002 
min of meer stagneert. Bij Antillianen is het beeld meer wisselend.2 Bij Turken en 
Marokkanen is met name het aandeel zeer laagopgeleiden (maximaal basisonder-
wijs) de laatste vier jaar gedaald met ongeveer 5 procentpunten bij de Turken en 
bijna 4 procentpunten bij de Marokkanen. Zet deze trend door dan is bij Turken en 
Marokkanen het aandeel zeer laagopgeleiden in een paar jaar tijd gehalveerd ten 
opzichte van 1988. De trend zet niet volledig door voor de hogere opleidingsniveaus. 
De afname van het aandeel zeer laagopgeleiden resulteert vooral in een toename van 
het aandeel vbo/mavo-opgeleiden, één stapje hoger dus. Bezien over een langere peri-
ode (tussen 1988 en 2006) echter is ook het aandeel hoger opgeleiden gestegen; de 
stijging verloopt echter minder snel (fi guur 4.4).
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Figuur 4.4
Trends in gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64-jarige niet-schoolgaanden naar etnische 
groep, 1988-2006 (in procenten)a, b
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a In 2006 zijn voor de vergelijkbaarheid de gegevens voor allochtonen alleen voor de dertien SPVA-steden 
 gepresenteerd; gegevens over autochtonen uit de EBB, de tijdreeks begint hier bij 1991.
b Voor alle allochtone groepen geldt dat de toename in gemiddeld opleidingsniveau tussen 1988 en 2006 
 significant is (p < 0, 05).

Bron: ISEO (SPVA’88 en ’94); ISEO/SCP (SPVA’98 en ’02); SCP (SIM’06); CBS (EBB ’91, ’94, ’98, ’02, ’05)

4.3 Opleidingsniveau jongeren

Startkwalifi catie vaak nog een stap te ver voor allochtonen
Een minimaal geacht opleidingsniveau voor een succesvolle start van jongeren 
op de arbeidsmarkt wordt een startkwalifi catie genoemd. Deze is uitgedrukt in een 
opleidingsniveau van ten minste een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma 
op niveau 2 van de bol/bll. Figuur 4.5 laat zien welk aandeel van de niet meer naar 
school gaande jongeren de startkwalifi catie heeft weten te behalen3. Van de autoch-
tone jongvolwassenen slaagt 23% er niet in om een startkwalifi catie te behalen, de 
overige 77% lukt dat dus wel. Migrantenjongeren slagen er veel minder vaak in om 
deze basistoerusting voor de arbeidsmarkt te behalen. Slechts 37% van de Turken en 
44% van de Marokkanen lukt het om een havo-, vwo- of mbo 2-diploma te behalen. 
Van de Surinamers slaagt 52% daarin en van de Antillianen 60%.4
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Figuur 4.5
Het aandeel niet-schoolgaanden van 20-34 jaar met een startkwalifi catie naar etnische groep, 
2006/2005 (in procenten)a
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a Gegevens over autochtonen zijn afkomstig uit de EBB.

Bron: SCP (SIM’06); CBS (EBB’05) gewogen resultaten

Dit zijn evenwel de percentages voor alle jongeren per groep migranten. Splitsen we 
de groepen uit naar migratiegeneratie dan valt op dat de tweede generatie er beter 
in slaagt om een startkwalifi catie te behalen dan de eerste generatie. Turkse jong-
volwassenen van de tweede generatie slagen er nog steeds minder vaak in dan de 
andere migrantengroepen om een startkwalifi catie te behalen, het gaat om 46%. Dit 
is wel 15 procentpunten meer dan de eerste generatie Turken. Veel groter is echter 
het verschil bij de Marokkanen. De tweede generatie behaalt met 68% duidelijk vaker 
een diploma op startkwalifi catieniveau dan de eerste generatie, waarvan slechts 
36% deze diploma’s behaalde. Bij jongvolwassen Surinamers is het verschil tussen 
de eerste en tweede generatie minder groot: 57% van de tweede en 48% van de eerste 
generatie. Bij Antillianen is het verschil juist wel weer groot. De tweede generatie 
Antillianen zit met 78% op een vergelijkbaar niveau met de autochtonen, terwijl van 
de eerste generatie nog maar de helft een startkwalifi catieniveau wist te behalen 
(bijlage B4.3).

Verschillen in behaalde startkwalifi catie verklaard
In het voorgaande is steeds een mogelijk verband tussen twee kenmerken (migran-
tengroep en opleidingsniveau of startkwalifi catieniveau) onderzocht. Interessanter 
is het om een verklaring te zoeken voor de beschreven verschillen tussen groepen 
migranten naar behaalde startkwalifi catie, door meerdere kenmerken op te nemen 
in de analyse. Tabel 4.3 vat deze analyses met meer variabelen tegelijk samen. In elk 
model wordt een verklaring gezocht voor de verschillen in het behalen van de start-
kwalifi catie tussen Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers. Surinamers 
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worden steeds als referentiecategorie beschouwd, de gepresenteerde coëffi ciënten 
duiden dus het verschil aan ten opzichte van de door Surinamers behaalde startkwa-
lifi caties. Model 1 bevat de meest sobere verklaring en model 4 het meest uitgebreide 
model. De analyses laten zien dat Turken en Marokkanen beduidend minder vaak 
een startkwalifi catie halen dan Surinamers (en Antillianen). Het eerder genoemde 
verschil tussen Antillianen en Surinamers in behaalde startkwalifi catie blijkt echter 
niet signifi cant te zijn.

Tabel 4.3
Logistische regressie, bezit van startkwalifi catie onder niet-schoolgaanden van 20-34 jaar (in 
ongestandaardiseerde coëffi ciënten)a

model 1 model 2 model 3 model 4 exponent (B)

constante 0,31 * -0,50 * -1,33 *** -2,46 *** 0,09

Surinamers (referentiecategorie)

Turken -0,81 *** -0,65 ** -0,51 * -0,06 0,94

Marokkanen -0,59 ** -0,27 -0,27 0,32 1,37

Antillianen 0,28 0,53 * 0,46 * 0,44 1,55

Vrouwen (referentiecategorie)

mannen -0,20 -0,22 -0,24 0,78

20-24 jaar (referentiecategorie)

25-29 jaar 0,52 ** 0,57 ** 0,67 *** 1,95

30-34 jaar 0,38 * 0,45 * 0,53 ** 1,70

eerste generatie (referentiecategorie)

tweede generatie 1,01 *** 0,69 *** 0,47 * 1,60

opleiding in land van herkomst (referentiecategorie)

herkomstland en Nederland 1,04 *** 0,98 *** 2,65

alleen Nederland 1,09 *** 1,09 *** 2,98

opleiding ouders 0,23 *** 1,26

Nagelkerke R2 0,06 0,13 0,17 0,21

a N = 1030; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,00.

Bron: SCP (SIM’06)

Jongeren uit de middelste leeftijdscategorie, tussen de 25 en 29 jaar, behalen vaker 
een startkwalifi catie dan de wat oudere jongvolwassenen (leeftijd tussen de 30 en 34) 
en ook vaker dan de groep jongeren van 20 tot 24 jaar. Bedacht moet worden dat het 
opleidingsniveau van de jongste groep nog zal stijgen. De jongeren die nog een oplei-
ding volgen zijn immers niet in de analyse betrokken. Het eerder beschreven verschil 
tussen de migratiegeneraties houdt eveneens stand: de tweede generatie scoort beter 
in dit opzicht dan de eerste generatie. Er is geen verschil naar sekse, vrouwen doen 
dus het niet beter dan mannen of omgekeerd. Het hebben van hoogopgeleide ouders 
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is positief van invloed op het behalen van de startkwalifi catie. Een heel belangrijke 
voorspeller voor het behalen van een diploma op startkwalifi catieniveau is het volgen 
van onderwijs in Nederland. Het doorlopen van de gehele schoolloopbaan of zelfs 
slechts een deel van de opleiding in Nederland vergroot de kans op het behalen van 
een startkwalifi catie aanzienlijk.

Een onderlinge vergelijking van de modellen laat zien dat het verschil tussen Turken 
en Surinamers vooral wordt verklaard door feit dat Turken veel vaker lager opgeleide 
ouders hebben. Immers de verschillen tussen de beide groepen zijn niet langer signi-
fi cant na uitbreiding van het model met de opleiding van ouders. Ook het verschil in 
demografi sche samenstelling van de groepen speelt een rol. Er zijn onder Turken en 
Marokkanen in deze leeftijdsgroepen kennelijk meer 20-24-jarigen die het onderwijs 
al verlaten hebben zonder een startkwalifi catie te halen, dan in de overige groepen. 
Een ander mogelijke verklaring voor het verschil is dat als gevolg van huwelijksmi-
gratie er meer Turken en Marokkanen zijn gekomen die al een laag opleidingsniveau 
hadden.

Een vergelijking van het uitgebreide model met autochtonen is niet mogelijk 
omdat migratiekenmerken uiteraard niet van toepassing zijn op autochtonen. In 
bijlage B4.4 is een analyse opgenomen met autochtonen, zonder de migratieken-
merken. Deze beperktere analyse laat zien wat we al wisten: alle allochtone groepen 
hebben minder kans op het behalen van een startkwalifi catie. Dit wordt voor een 
belangrijk deel verklaard door het feit dat het herkomstmilieu van autochtonen gun-
stig afsteekt bij dat van allochtone jongvolwassenen. (Let met name op de afname 
van de herkomstcoëffi ciënten tussen model 2 en 3). Autochtone jongeren hebben 
vaker hoogopgeleide ouders, hetgeen de kans op schoolsucces bij de kinderen ver-
groot. Met name bij Marokkanen, maar toch ook bij Turken ontbreekt deze gunstige 
achtergrond. Het model verklaart evenwel slechts een deel, uiteraard spelen andere 
kenmerken een rol maar die ontbreken helaas voor een nadere analyse.

4.4 De Nederlandse taal en de taal van het herkomstland

Gebruik van het Nederlands
Om succesvol te kunnen participeren en integreren in de Nederlandse samenleving 
is het beheersen van de Nederlandse taal een heel belangrijke, haast noodzakelijke 
voorwaarde. Het beheersen van het Nederlands is een van de belangrijkste hulp-
bronnen voor migranten om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarom loont het 
voor migranten altijd, zoals De Swaan (2002) stelt, om te investeren in de taal van 
het land van vestiging.5 Zo’n investering betekent dat de migrant zijn menselijk 
kapitaal vergroot. Een goede beheersing van het Nederlands betekent immers niet 
alleen meer kansen op de arbeidsmarkt, maar veelal ook een hoger inkomen en een 
hogere beroepsstatus. Maar niet alleen in economische zin is het nuttig als migrant 
om Nederlands te leren. Het spreken van de taal betekent in principe dat er contact 
mogelijk is met autochtone Nederlanders en kan dus een geïsoleerde positie in de 
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samenleving voorkomen. Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven vergroot 
kortom de kans op sociale en maatschappelijke participatie. Bovendien is het gun-
stig voor de taalontwikkeling en opleiding van allochtone kinderen als hun ouders 
Nederlands met ze spreken.

Tabel 4.4 laat echter zien dat het onder de grootste migrantengroepen zeker niet 
vanzelfsprekend is om Nederlands met elkaar te praten. Dat geldt met name voor 
Turken en Marokkanen. Maar liefst 43% van de Turken spreekt nooit met de eigen 
partner in het Nederlands. Bij Marokkanen is dat iets minder: 36% praat nooit in het 
Nederlands met zijn of haar partner, 37% doet dat soms en een kwart doet dat vaak 
of zelfs altijd. Bij de Turken spreekt slechts 14% vaak of altijd Nederlands met de 
eigen partner. Heel anders ligt dat bij Surinamers en Antillianen die uiteraard veel 
vertrouwder zijn met de Nederlandse taal. Daar valt het vooral op dat nog 11% van de 
Antillianen nooit in het Nederlands met de eigen partner praat.

Marokkanen en Turken praten wel vaker in het Nederlands met hun kinderen dan 
met hun partner, ongeveer een derde doet dat, Marokkanen vaker dan Turken. Toch 
spreekt nog altijd ongeveer een kwart van de Turken en Marokkanen nooit in het 
Nederlands met hun kinderen.

Tabel 4.4
Gebruik van het Nederlands naar etnische groep, 2006 (in procenten)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

spreekt Nederlands met partner

vaak/altijd 14 26 83 70

soms 43 37 14 19

nooit 43 36 2 11

spreekt Nederlands met kinderen

vaak/altijd 29 39 91 76

soms 44 37 7 17

nooit 27 24 2 7

a Het gaat hier om een selectie van respondenten met partner of kinderen.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Maken we een vergelijking op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij degenen die 
nooit met hun partner of kinderen Nederlands praten een 1 scoren en degenen die 
dat vaak of altijd doen een 5, dan valt het volgende op. Zoals eerder al bleek zijn het 
dus met name Turken die zich het meest van de eigen taal bedienen: zij hebben de 
laagste gemiddelde score op het gebruik van het Nederlands. Wel zijn er verschillen 
naar leeftijd en migratiegeneratie. De jongeren en de tweede generatie (dit valt uiter-
aard vaak samen) spreken veel vaker Nederlands onder elkaar dan oudere Turken van 
45 jaar of ouder en Turken van de eerste generatie. Naarmate het opleidingsniveau 
stijgt, wordt er eveneens onderling meer Nederlands gesproken. Hetzelfde patroon 
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zien we terug bij de Marokkanen, maar bij Surinamers en Antillianen ziet het er iets 
anders uit. Zo zijn de verschillen in taalgebruik tussen de verschillende leeftijds-
categorieën minimaal of ontbreken deze en zijn de overige verschillen, die tussen de 
generaties en opleidingsniveaus, veel minder groot dan bij Turken en Marokkanen 
(bijlage B4.5).

Beheersing van het Nederlands6

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de mate waarin migranten zich van 
het Nederlands bedienen in de omgang met hun partner en kinderen. Daarnaast is 
ook gevraagd in welke mate men zich vaardig acht in het Nederlands. Het gaat dus 
om een subjectieve inschatting van de allochtone respondent over de mate waarin 
hij of zij het Nederlands machtig is. Het zou kunnen dat respondenten zichzelf op 
dit punt over- dan wel onderschatten. Daarom is een vergelijking gemaakt tussen 
de eigen opvattingen over taalbeheersing en die van de interviewer die eveneens een 
inschatting heeft gemaakt van de taalbeheersing van de respondent. Het blijkt dat 
beide inschattingen sterk overeenkomen en samenhangen (0,79); de zelfi nschatting 
lijkt dus een betrouwbaar beeld te geven van de taalvaardigheid van de respondent.

Wat opvalt is dat er bij degenen die zeggen nooit problemen te ondervinden met 
het Nederlands, maar weinig onderscheid is tussen het kunnen spreken, lezen of 
schrijven (tabel 4.5).

Tabel 4.5
Beheersing van het Nederlands naar etnische groep, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

problemen met Nederlands in gesprek

vaak/altijd 23 15 1 3

soms 30 25 6 15

nooit 47 60 93 82

problemen met Nederlands bij lezen

vaak/altijd 24 19 2 2

soms 25 18 6 8

nooit 51 63 93 90

problemen met Nederlands bij schrijven

vaak/altijd 33 24 3 4

soms 19 17 5 12

nooit 49 59 92 84

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Met name het lezen lijkt de minste problemen te geven voor deze groep. Marokka-
nen hebben over het algemeen minder moeite met de taal dan Turken, maar beide 
groepen blijven ruim achter in taalbeheersing bij de Surinamers en Antillianen. Van 



86 Opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse taal

degenen die vaak of altijd problemen hebben met de taal, blijkt het schrijven het las-
tigst te zijn en gaat het lezen ze maar nauwelijks beter af dan het voeren of volgen van 
een gesprek in het Nederlands. Antillianen hebben meer moeite met het Nederlands 
dan Surinamers. Een gesprek in het Nederlands is voor een deel van de Antillianen 
een probleem.

Zowel het zelf Nederlands moeten praten in een gesprek als het begrijpen wat de 
ander zegt blijkt voor velen problematisch te zijn. Het overzicht in tabel 4.6 maakt 
duidelijk dat bij degenen die moeite hebben met een gesprek er wel verschil is tussen 
de groepen. Zo hebben de weinige Surinamers die dit aangeven met name moeite 
met het begrijpen en Antillianen vooral met het zelf Nederlands spreken. Turken en 
Marokkanen hebben eigenlijk moeite met allebei.

Tabel 4.6
Specifi catie van de problemen van respondenten die moeite hebben met een gesprek in het 
Nederlands, 2006 (in procenten) 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vooral met spreken 42 38 30 51

vooral met begrijpen 15 20 44 27

met allebei moeite 43 42 27 23

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Geven we ook nu weer een samenvattend overzicht van een aantal kenmerken van 
de respondenten en de mate waarin ze de taal beheersen op een schaal van 1 tot en 
met 3 (hoe hoger des te beter het Nederlands) (tabel 4.7), dan kunnen we nog het 
volgende toevoegen.

Voor Turken en Marokkanen geldt dat er een groot verschil is in taalbeheersing 
tussen enerzijds de jongeren, de tweede generatie en de hoger opgeleiden (nog-
maals: deze kenmerken hangen ook samen) en de ouderen, de eerste generatie en 
lager opgeleiden anderzijds. Het zijn met name degenen die aan die laatstgenoemde 
kenmerken voldoen die de meeste problemen met de taal hebben. Personen uit 
de eerstgenoemde categorie hebben veelal hun opleiding in Nederland gevolgd of 
volgen nog onderwijs en zijn meer thuis in de taal. Bij Surinamers en Antillianen 
zijn deze verschillen veel minder groot of is er zelfs geen verschil naar achtergrond-
kenmerken.
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Tabel 4.7
Beheersing van het Nederlands naar relevante kenmerken, 2006 (in gemiddelden)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

totaal 2,2 2,4 2,9 2,8

man 2,3 2,5 2,9 2,8

vrouw 2,1 2,3 2,9 2,8

15-24 jaar 2,8 2,9 3,0 2,9

25-44 jaar 2,2 2,5 2,9 2,8

≥ 45 jaar 1,6 1,8 2,8 2,8

eerste generatie 2,0 2,2 2,9 2,8

tweede generatie 2,9 2,9 3,0 2,9

maximaal bao 1,7 1,9 2,7 2,6

vbo/mavo 2,4 2,7 2,9 2,8

mbo/havo/vwo 2,6 2,8 3,0 2,9

hbo/wo 2,8 2,8 3,0 2,9

a De schaal loopt van 1 (slecht) tot en met 3 (goed), gebaseerd op drie taalvaardigheiditems, namelijk gesprek, lezen 
en schrijven.

 Cronbach’s alpha = 0,91.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Cursus Nederlands
Het zijn met name Turken en Marokkanen van de eerste generatie die moeite hebben 
met de taal. Surinamers en Antillianen van de tweede generatie zijn, via het onder-
wijs maar ook in het algemeen, veel vaker in aanraking gekomen met het Neder-
lands; voor velen is het hun moedertaal. Het is interessant om te kijken of degenen 
die de meeste problemen ervaren ook iets hebben ondernomen om hun taalvaardig-
heid te verbeteren. De respondenten is in het interview voor de dataverzameling – 
weliswaar slechts op een globale manier – gevraagd of zij ooit een taalcursus hebben 
gevolgd en of zij daar een certifi caat of diploma van hebben behaald. Tabel 4.8 geeft 
een overzicht van de mate waarin migranten een cursus Nederlandse taal hebben 
gevolgd. Helaas is dus niet vast te stellen welk type taalcursus dat was, dat kan uit-
eenlopen van een professionele opleiding, via een cursus op universitair niveau, tot 
een taalcursus aan een volksuniversiteit of een cursus van een groep vrijwilligers in 
het buurthuis. De taalcursus kan ook onderdeel zijn van een offi cieel inburgeringtra-
ject. Hoewel de aard van de cursus dus onbekend is, zegt het volgen en afronden van 
zo’n cursus wel iets. Men heeft geïnvesteerd in het Nederlands, in het willen integre-
ren en verbeteren van zijn of haar positie.
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Iets meer dan de helft van de Turken en Marokkanen heeft ooit een cursus gevolgd 
om Nederlands te leren en ongeveer de helft daarvan (Turken iets vaker en Marok-
kanen wat minder vaak) heeft daarvan ook het diploma behaald. Uiteraard ligt het 
voor Surinamers en ook Antillianen iets anders, zij zijn meer vertrouwd met de 
taal. Slechts 7% van de Surinamers en 18% van de Antillianen van de eerste gene-
ratie heeft eveneens een taalcursus gevolgd, Antillianen hebben dat vaker met een 
diploma afgerond.

Tabel 4.8
Taalcursus gevolgd en wel of niet diploma behaald, naar etnische groep van de eerste generatie, 
2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

geen cursus 45 49 93 82

wel cursus 55 51 7 18

met diploma 56 45 46 63

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Vrouwen volgen iets vaker een taalcursus dan mannen. De Turken en Antillianen die 
een taalcursus volgden zijn doorgaans wat jonger dan de Marokkanen, maar verder 
zijn er niet zo veel opvallende verschillen naar leeftijdscategorie of opleidingsniveau 
(tabel 4.9).

Tabel 4.9
Taalcursus gevolgd naar etnische groep en geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2006
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

man 50 50 7 15

vrouw 61 53 7 21

15-24 jaar 57 32 4 6

25-44 jaar 63 55 6 24

≥ 45 jaar 40 50 9 16

maximaal bao 52 55 14 26

vbo/mavo 62 46 10 22

mbo/havo/vwo 53 46 4 15

hbo/wo 57 38 1 11

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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Hoewel vrouwen vaker een cursus volgen, slagen mannen er doorgaans net iets vaker 
in deze ook succesvol af te ronden. Dat geldt vooral voor Marokkanen. Ook slagen 
jongeren vaker voor de cursus dan ouderen. Bij de Surinamers slagen zelf alle jonge-
ren van 15 tot 24 jaar erin het diploma of certifi caat te behalen, terwijl dat slechts een 
derde van de 45-plussers lukt. Bovendien geldt: hoe hoger het opleidingsniveau des te 
vaker rondt men de cursus af met een diploma. Bij de Antillianen is echter iets anders 
aan de hand, daar slagen juist de ouderen veel vaker dan de jongeren en hebben juist 
degenen met een vbo- of mavo-opleidingsniveau meer succes bij het afronden van de 
taalcursus dan de hoger opgeleiden (bijlage B4.6).

Hoewel de causaliteit niet zonder meer eenduidig is7, mag men veronderstellen 
dat het volgen van een cursus Nederlands en het met succes (diploma of certifi caat 
behalen) afronden daarvan leidt tot een verbetering van de taalvaardigheid. Simpel 
gezegd: dat men (er) iets (bij) heeft geleerd door de cursus. Eerdere analyses voor 
vluchtelingengroepen lieten zien dat deze veronderstelling inderdaad klopt: het 
behalen van het nt2-diploma draagt ook echt bij aan de mate waarin vluchtelingen 
het Nederlands beheersen (Turkenburg en Gijsberts 2006). Het loont kortom voor 
nieuwkomers om niet alleen een taalcursus te volgen maar ook om het diploma 
daarvan te behalen, want iemands Nederlands wordt er beter door.

Tabel 4.10 laat zien dat onder de klassieke groepen degenen die wel een taal-
cursus hebben gevolgd maar daar geen certifi caat of diploma voor behaalden, de 
taal minder goed machtig zijn dan degenen die de cursus wel met succes hebben 
afgerond of degenen die – wellicht omdat ze de taal al redelijk beheersen – geen 
taalcursus hebben gevolgd. Met name bij Turken en Marokkanen zijn de verschillen 
in taalbeheersing groot en lijkt het zinvol om toch een taalcursus te volgen, dit vol te 
houden en goed af te ronden.

Tabel 4.10
De relatie tussen het volgen van een taalcursus, het al dan niet behalen van een diploma en de 
beheersing van het Nederlands (in gemiddelden op een schaal van 1-3; 3 = goed)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

geen cursus 2,1 2,4 2,9 2,8

wel cursus, geen diploma 1,7 1,9 2,4 2,5

wel cursus en diploma 2,0 2,3 2,8 2,6

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Beheersing taal herkomstland
De taalvaardigheid in het Nederlands van migranten is soms beperkt. Het is echter 
de vraag of zij wel de taal van het land van herkomst of de thuistaal8 goed beheersen. 
Een goede beheersing van de thuistaal kan zelfs een reden zijn om minder te investe-
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ren in het Nederlands leren. Naarmate meer mensen in hun omgeving eveneens deze 
taal spreken is het in het dagelijks leven immers ook minder urgent om Nederlands 
te spreken of het te leren.

De meeste Surinamers en Antillianen zijn meertalig en goed in staat om een 
gesprek te volgen in de taal van hun land, maar een op de vijf Antillianen lukt 
dat niet. Het aandeel Turken en Marokkanen dat geen gesprek in het Turks of 
(Marokkaans-)Arabisch dan wel een van de Berbertalen9 kan volgen is veel klei-
ner (tabel 4.11). Tabel 4.11 laat vrijwel zonder uitzondering hoge percentages zien, 
hetgeen wijst op het (nog) goed thuis zijn in de taal van het land van herkomst.10 Wel 
heeft een kwart van de jongere Surinamers en Antillianen moeite met de taal van 
het land van herkomst en dat is met name bij de tweede generatie goed zichtbaar. De 
meeste Antillianen van de tweede generatie lukt het niet om zo’n gesprek te volgen, 
voor hen is het Nederlands (of Engels11) hun eerste en wellicht enige taal. Dit geldt 
ook voor de hoger opgeleiden: zij verkeren waarschijnlijk het meest in een omgeving 
waar het Nederlands de enige omgangstaal is.

Tabel 4.11
Gesprek kunnen volgen in een taal van het herkomstland naar etnische groep (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

totaal 90 94 88 83

man 90 94 87 82

vrouw 90 93 89 85

15-24 jaar 90 91 74 75

25-44 jaar 91 94 90 83

≥ 45 jaar 88 96 95 91

eerste generatie 90 95 95 95

tweede generatie 90 88 71 46

maximaal bao 88 94 95 93

vbo/mavo 89 94 89 89

mbo/havo/vwo 95 92 86 80

hbo/wo 92 96 84 77

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

De migranten die zeggen dat ze een gesprek in de taal van het land van herkomst 
kunnen volgen, hebben het dan veelal over de meest dominante taal van hun 
land. Slechts een kleine minderheid van de Turken heeft het over het Koerdisch of 
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Armeens. Ongeveer 40% van de Marokkanen heeft het over een Berbertaal en niet 
over het (Marokkaans-)Arabisch. Een derde van de Surinamers zegt dat hij of zij een 
gesprek kan volgen in het Hindi, Sarnami of Javaans (en dus niet het Sranantongo) 
en nog geen 10% van de Antillianen bedoelt met de taal van het land van het her-
komst niet het Papiaments maar Engels of een andere taal (tabel 4.12).

Tabel 4.12
Gesprek kunnen volgen in een van de (belangrijkste) herkomsttalen per etnische groep 
(in procenten)a, b

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

Arabisch 52,3

Berbertaal 39,2

Turks 93,9

Koerdisch 4,0

Armeens 0,3

Sranantongo/Surinaams 64,0

Hindi/Sarnami Hindoestani 29,3

Javaans 1,9

Papiaments 87,9

Engels 8,1

anders 1,4 8,0 4,4 2,7

a Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor degenen die zeggen een gesprek in enige migrantentaal te kunnen 
volgen.

b Indien mensen meer dan een taal van het land van herkomst beheersen, moesten zij de taal kiezen die ze het beste 
kunnen volgen.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Het kunnen volgen van een gesprek in een taal van het land van herkomst is echter 
toch iets anders dan het ook zelf kunnen spreken, lezen of schrijven. Daarom is aan 
de respondenten gevraagd in welke mate ze deze taal beheersen (zie bijlage B4.7 voor 
de beheersing van verschillende aspecten van de taal per etnische groep). Turken 
die een gesprek in het Turks kunnen volgen, beheersen doorgaans alle aspecten van 
de taal. Ze kunnen deze verstaan, spreken, lezen en schrijven. Zo’n 10 tot 15% heeft 
echter soms of vaak moeite met een of meer aspecten van de taal. Bij Marokkanen 
kost het lezen en schrijven van het Arabisch duidelijk meer moeite dan het verstaan 
of spreken van het Marokkaans-Arabisch. Het schrift van Berbertalen en van het 
Sranantongo is weinig gangbaar onder sprekers van die talen12. Aan sprekers van 
deze talen is dan ook niet gevraagd hoe hun schriftelijke vaardigheid in deze talen 
is. Lezen en schrijven in het Sarnami kost de helft van de Surinamers die wel een 
gesprek kunnen volgen in die taal veel moeite. Antillianen hebben daar minder 
moeite mee in het Papiaments, al geldt ook voor deze groep dat men het schrijven 
toch het lastigste onderdeel vindt (tabel 4.13).
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Tabel 4.13
Beheersing van de herkomsttaal naar belangrijkste herkomsttalena, b in deze groepen, 2006
(in procenten) 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

Turks Arabisch Berbertaal Sranantongo Hindi/Sarnami Papiaments

verstaan

vaak moeite 1 3 1 4 3 2

soms moeite 10 13 15 22 24 14

nooit moeite 89 84 85 74 74 84

spreken

vaak moeite 1 3 1 15 12 6

soms moeite 10 14 17 21 21 13

nooit moeite 88 83 82 65 67 81

lezen - -

vaak moeite 7 30 49 9

soms moeite 13 16 18 17

nooit moeite 81 53 33 73

schrijven - -

vaak moeite 9 32 57 16

soms moeite 15 17 15 21

nooit moeite 77 51 28 63

a Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor degenen die zeggen een gesprek in enige migrantentaal te kunnen 
volgen.

b Als geschreven taal zijn Berbers en Sranantongo weinig gangbaar, er is daarom niet gevraagd naar de lees- en 
schrijfvaardigheid van respondenten die deze taal spreken en verstaan.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Als we de mondelinge taalvaardigheid in een migrantentaal uitdrukken in een 
schaal die loopt van 1 tot en met 3 en waarbij 1 slecht is en 3 goed (verstaan en spre-
ken), dan valt het volgende op. Onder Turken is er niet veel verschil in mondelinge 
taalvaardigheid tussen ouderen en jongeren of mannen en vrouwen, of bijvoorbeeld 
naar opleidingsniveau. Bij Marokkanen valt het op dat jongeren, personen van de 
tweede generatie en hoger opgeleiden iets meer moeite hebben met het (Marok-
kaans-)Arabisch dan anderen. Waarschijnlijk is het Nederlands voor hen toch 
overwegend de omgangstaal en verkeren zij ook het meest onder uitsluitend Neder-
landssprekenden. Hetzelfde geldt overigens voor de Berbertalen. Dit patroon (hoe 
jonger, hoger opgeleid en vaker van de tweede generatie, des te minder is de mon-
delinge taalvaardigheid in de herkomsttaal) zien we ook terug bij Surinamers (het 
geldt zowel voor het Sranantongo als voor het Sarnami) en bij de Antillianen voor het 
Papiaments (tabel 4.14).
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Tabel 4.14
Mondelinge taalvaardigheid in de herkomsttaal naar leeftijd, generatie en opleiding
(in gemiddelden)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

Turks Arabisch Berbertaal Sranantongo Hindi/Sarnami Papiaments

totaal 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,8

man 2,9 2,8 2,9 2,7 2,6 2,8

vrouw 2,9 2,8 2,8 2,5 2,6 2,8

15-24 jaar 2,8 2,6 2,7 2,4 2,4 2,6

25-44 jaar 2,9 2,9 2,9 2,5 2,6 2,8

≥ 45 jaar 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8

eerste generatie 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9

tweede generatie 2,8 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2

maximaal bao 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9

vbo/mavo 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8

mbo/havo/vwo 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8

hbo/wo 2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 2,7

a Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor degenen die zeggen een gesprek in enige migrantentaal te kunnen 
volgen. De schaal loopt van 1 (slecht) tot en met 3 (goed) en is gebaseerd op twee taalvaardigheiditems, namelijk 
verstaan en bij spreken. Cronbach’s alpha = 0,80.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

De mondelinge taalvaardigheid in de migrantentaal is doorgaans beter dan de 
schriftelijke taalvaardigheid. Uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 3 – waarbij 1 
slecht is en 3 goed – valt het op dat Surinamers meer moeite hebben met het Sarnami 
dan de andere groepen met ‘hun’ migrantentaal. Er is andermaal weinig verschil 
tussen de Turken onderling in schriftelijke taalvaardigheid in het Turks. Bij Marok-
kanen daarentegen zijn het duidelijk de jongeren en mensen van de tweede generatie 
die het Arabisch niet goed (meer) beheersen en dat geldt eveneens voor het Papia-
ments bij de jongere Antillianen (tabel 4.15).
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Tabel 4.15
Schriftelijke taalvaardigheid in de herkomsttaal naar leeftijd, generatie en opleiding
(in gemiddelden)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

Turks Arabisch Hindi/Sarnami Papiaments

totaal 2,7 2,2 1,8 2,6

man 2,8 2,4 1,7 2,5

vrouw 2,6 2,0 1,8 2,6

15-24 jaar 2,6 1,7 1,6 2,3

25-44 jaar 2,8 2,5 1,6 2,6

≥ 45 jaar 2,5 2,3 2,1 2,7

eerste generatie 2,7 2,4 1,8 2,6

tweede generatie 2,6 1,7 1,6 1,9

maximaal bao 2,6 2,3 1,8 2,7

vbo/mavo 2,8 2,2 1,8 2,6

mbo/havo/vwo 2,7 2,2 1,9 2,5

hbo/wo 2,8 2,2 1,5 2,5

a Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor degenen die zeggen een gesprek in enige migrantentaal te kunnen 
volgen. De schaal loopt van 1 (slecht) tot en met 3 (goed) en is gebaseerd op twee taalvaardigheiditems, namelijk 
lezen en bij schrijven. Cronbach’s alpha = 0,92.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Taalvaardigheid in het Nederlands verklaard
Bovenstaande beschrijving betreft de taalvaardigheid van migranten – respectie-
velijk in het Nederlands of een taal van het land van herkomst – naar een of meer 
achtergrondkenmerken. Ter afsluiting van deze paragraaf is gekeken of de uiteen-
lopende kenmerken van migranten ook verschillen in taalvaardigheid in het Neder-
lands kunnen verklaren. Naast de gebruikelijke achtergrondkenmerken als etnische 
groep, geslacht, leeftijd en migratiegeneratie is ook gekeken naar de invloed die van 
het beheersen van de taal van het land van herkomst uitgaat op het beheersen van het 
Nederlands.13 We willen onderzoeken of er een zelfstandig effect uitgaat van de mate 
waarin men een taal van het land van herkomst beheerst op de beheersing van het 
Nederlands, en als dat zo is, of dat dan een positief of een negatief effect is. Enerzijds 
is het immers voorstelbaar dat een goede beheersing van de moedertaal of thuistaal 
het leren (beheersen) van het Nederlands in de weg staat. Iemand kan zich bij voor-
keur willen uitdrukken in de taal van het land van herkomst en naarmate er meer 
sprekers van die taal in zijn of haar omgeving zijn, is de noodzaak om Nederlands 
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te gebruiken ook minder groot. Maar anderzijds is het ook denkbaar dat, aangezien 
iemand één taal al goed beheerst (er in geschoold is, kennis heeft van grammatica 
en taalstructuur) het aanleren van een volgende/tweede taal vlotter verloopt. Verder 
verwachtten we dat bij de eerste generatie andere factoren een rol spelen dan bij de 
tweede generatie, waarvan de leden hun schoolloopbaan immers geheel in Neder-
land (in het Nederlands) hebben doorlopen. We hebben de analyse daarom apart 
voor de twee generaties uitgevoerd. In tabel 4.16 vatten we het resultaat van beide 
analyses samen.

Tabel 4.16
Effecten van relevante kenmerken op de taalbeheersing in het Nederlands bij de eerste en 
tweede generatie, 2006 (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten en verklaarde 
varianties)a

eerste generatie tweede generatie

constante 2,87 *** 2,87 ***

Surinamers (referentiecategorie)

Turken -0,77 *** -0,03

Marokkanen -0,49 *** -0,01

Antillianen -0,11 *** -0,02

Vrouwen (referentie categorie)

mannen 0,07 *** 0,01

15-24 jaar (referentiecategorie)

25-44 jaar 0,05 -0,06 ***

≥ 45 jaarb -0,07 * -

opleiding in Nederland (referentiecategorie)

opleiding in land van herkomst -0,63 ***

opleiding in herkomstland en Nederland -0,27 ***

opleidingsniveau 0,07 *** 0,02 ***

mondelinge taalvaardigheid in de herkomsttaalc 0,04 * 0,00

R2 0,49 0,04

a De schaal loopt van 1 (laag) tot en met 3 (hoog); * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.
b Voor de tweede generatie zijn de categorieën 25-44 jaar en 45 jaar of ouder samengevoegd (er zijn nauwelijks 

allochtonen van de tweede generatie boven de 45 jaar).
c Ten behoeve van deze analyse is aan de respondenten die eerder in de vragenlijst aangaven geen gesprek te kunnen 

volgen in de herkomsttaal, de laagste schaalwaarde toegekend.

Bron: SCP (SIM’06)

Zoals eerder al bleek beheersen Turken het Nederlands veel minder goed dan 
personen uit de andere groepen. Marokkanen beheersen het Nederlands iets beter, 
maar weer slechter dan Antillianen, die op hun beurt het Nederlands weer minder 
goed beheersen dan Surinamers (de referentiecategorie in de analyse). Dit geldt 
tenminste voor de eerste generatie. Mannen van de eerste generatie beheersen de 
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taal iets beter dan vrouwen en de 45-plussers zijn iets minder taalvaardig in het 
Nederlands dan jongeren. Het geheel of deels volgen van de opleiding in het land van 
herkomst heeft een negatief effect op de Nederlandse taalvaardigheid en hoe hoger 
het opleidingsniveau des te taalvaardiger in het Nederlands men is. Ten slotte zien 
we dat de mate waarin men de taal van het land van herkomst beheerst voor de eerste 
generatie inderdaad een zelfstandig en positief effect heeft op het beheersen van het 
Nederlands. Het effect van schriftelijke taalvaardigheid is vele malen sterker dan 
mondelinge taalvaardigheid, maar aangezien we de schriftelijke taalvaardigheid bij 
slechts een beperkt aantal respondenten konden onderzoeken,14 presenteren we hier 
uitsluitend de gegevens voor mondelinge taalvaardigheid.

Het bovenstaande gaat echter op voor de eerste generatie. Bij de tweede generatie 
zien we een ander beeld. Niet alleen zijn groepsverschillen niet langer signifi cant, 
ook de mate waarin men de taal van het land van herkomst beheerst, blijkt niet van 
invloed op het Nederlands van deze generatie. Er gaat overigens ook geen negatief 
effect van uit, de herkomsttaal doet er eenvoudigweg niet toe. Slechts opleidings-
niveau en leeftijd zijn bij de tweede generatie van invloed op het beheersen van het 
Nederlands: hoe jonger en hoger opgeleid des te beter is het Nederlands.

4.5 Conclusies

Het gemiddelde opleidingsniveau van allochtonen stijgt langzaam maar zeker. 
Turken blijven daarbij iets achter bij de andere groepen. De afname van het aandeel 
allochtonen met hooguit basisschoolniveau resulteert met name in een toename één 
niveau hoger: een vbo- of mavo-opleidingsniveau. Dat het gemiddelde opleidingsni-
veau stijgt heeft er vooral mee te maken dat steeds meer allochtonen hun volledige 
opleiding in Nederland volgen. Allochtonen die hun opleiding destijds deels of 
geheel in het land van herkomst hebben gevolgd (migranten van de eerste generatie), 
zijn doorgaans (veel) lager opgeleid. Ondanks de stijging blijft het opleidingsniveau 
van allochtonen echter ruim achter bij dat van autochtonen. Zoals ook voorgaande 
jaren bleek is het verschil tussen autochtonen en Surinamers of Antillianen minder 
groot dan tussen autochtonen en Turken of Marokkanen.

Over een wat langere periode bezien stijgt bij alle groepen allochtonen ook het 
aandeel hoger opgeleiden, het gaat echter niet zo hard. Bij autochtonen lijkt de groei 
van de categorie met het hoogste opleidingsniveau (hbo en wo) overigens de laatste 
jaren te stagneren.

Het opleidingsniveau van ouders is vaak bepalend voor het opleidingsniveau dat 
hun kinderen realiseren. Bij de eerste generatie is dat ook goed zichtbaar: kinderen 
van laagopgeleide ouders zijn doorgaans zelf ook laagopgeleid. Bij de tweede gene-
ratie zie je dat Turkse, en vooral Marokkaanse kinderen het overwegend zeer lage 
opleidingsniveau van hun ouders ontstijgen. Het niveau van een startkwalifi catie 
(een diploma op mbo 2-, havo- of vwo-niveau) is voor veel allochtone jongvolwas-
senen echter nog niet weggelegd. Nog niet de helft van de Turken en Marokkanen 
tussen de 20 en 35 jaar en iets meer dan de helft van de Surinamers en Antillianen in 
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deze leeftijdscategorie heeft een startkwalifi catie. De tweede generatie heeft wel veel 
vaker dan de eerste generatie het niveau van een startkwalifi catie behaald.

Naast een goede opleiding is het beheersen van het Nederlands eveneens van belang 
om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Een op de twee Turken 
en een op de drie Marokkanen blijft echter moeite houden met het Nederlands, 
terwijl de helft van beide groepen zegt nooit problemen te ondervinden met de taal. 
Het zijn doorgaans ouderen, van de eerste generatie, die moeite hebben met de taal. 
Soms probeert men dit te ondervangen door een cursus Nederlands te volgen. Heeft 
iemand dat ooit gedaan en zelfs ook het diploma of certifi caat daarvan behaald, dan 
komt dat zijn of haar Nederlands ten goede.

Ongeveer een kwart tot een derde van de Turken en Marokkanen spreekt nooit 
Nederlands met hun kinderen en met hun partner nog minder vaak. Bij Surinamers 
en Antillianen is dat anders.

Het betekent dat een grote groep allochtonen veelal nog de taal uit het land van 
herkomst gebruikt. Een gesprek volgen in de taal van het land van herkomst gaat 
dan ook vrijwel alle allochtonen goed af, slechts een op de tien heeft er moeite mee. 
 Analyses laten zien dat taalvaardigheid (en met name schriftelijke taalvaardigheid)15 
in de taal van het land van herkomst een gunstig effect heeft op de beheersing van 
het Nederlands. Dit geldt echter alleen voor de eerste generatie migranten, bij de 
tweede generatie ontbreekt dit effect. Jongere allochtonen en met name hoger opge-
leiden zijn minder taalvaardig in de taal van het land van herkomst, maar zij beheer-
sen wel beter het Nederlands.
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Noten

1 Een uitsplitsing naar ‘nooit naar school geweest’ en ‘maximaal enige jaren of volledig 
basisonderwijs genoten’ is niet mogelijk vanwege te kleine aantallen.

2 Dit heeft te maken met een veranderde samenstelling van de groep Antillianen in de 
afgelopen jaren.

3 Helaas is niet mogelijk een trend weer te geven in behaalde startkwalifi caties (de 
aantallen 20-34-jarigen in het sim worden te klein als we ons beperken tot gegevens 
van de dertien steden uit de spva).

4 Het betreft jongvolwassenen met een afgeronde opleiding havo, vwo of mbo, zonder 
onderscheid naar de afzonderlijke mbo-niveaus. Het is niet mogelijk de verschillende 
mbo-niveaus te onderscheiden in onze gegevens.

5 Overigens levert een investering in het leren van het Engels een migrant eveneens veel 
of meer op, zeker mondiaal gezien.

6 Helaas is het niet mogelijk om trends te laten zien van het gebruik en de beheersing 
van het Nederlands. Het sim is immers een personensteekproef en de spva een huis-
houdensteekproef waarbij de vraag naar taalbeheersing alleen aan het hoofd van het 
huishouden is gesteld.

7 Het is eveneens denkbaar dat juist degenen die het Nederlands al redelijk beheersen 
het makkelijker vinden om een cursus te volgen (en af te ronden). Ook is het denkbaar 
dat het deelnemen en succesvol afronden staat voor andere kenmerken zoals intel-
ligentie of schoolse- dan wel academische vaardigheden.

8 Met thuistaal wordt bedoeld de taal waarin men thuis met de partner of kinderen 
(vaak) praat. Dit kan uiteraard een andere taal zijn dan een offi ciële taal van het land 
van herkomst of de meest dominante taal in dat land.

9 Er zijn verschillende Berbertalen die we steeds aanduiden met de verzamelnaam 
Berbertaal. Berbers of Imazighen vormen een divers samengestelde groep die verschil-
lende Berbertalen en dialecten spreken. De belangrijkste in Marokko zijn: Tarifi yt, 
Tamazight en Tashhiyt. Het Tarifi yt of Tarifi t is een Berbertaal uit het Rif-gebergte in 
Marokko en is de moedertaal van de meeste Imazighen in Nederland, de grootste 
groep Marokkanen in Nederland (Stroomer 2002). Berber is erkend als nationale taal 
in Algerije, maar heeft daar niet de offi ciële status zoals het Arabisch en het Frans. 
In andere landen is de taal niet erkend. Wel wordt vanaf 2003 de taal ook in Marokko 
onderwezen (raadpleging: Wikipedia, juli 2007). In deze rapportage gebruiken we de 
verzamelnaam Berbertalen.

10 Men zou verwachten dat 100% van de eerste generatie Turken en Marokkanen de 
herkomsttaal nog goed beheerst. De 5 tot 10% Turken en Marokkanen van de eerste 
generatie die de eigen taal niet beheersen (zie tabel 4.11) zijn echter baby’s en peuters 
die tussen hun nulde en zesde jaar naar Nederland zijn gekomen.

11 Offi ciële talen van de Antillen zijn: Nederlands, Engels (volkstaal op met name de 
Bovenwindse Eilanden) en Papiaments (volkstaal op met name de Benedenwindse 
Eilanden). Het onderwijs was altijd uitsluitend in het Nederlands, maar het basis-
onderwijs kent sinds een aantal jaren ook scholen waar in het Engels of Papiaments 
wordt onderwezen (raadpleging: Wikipedia, juli 2007).

12 ‘Over de Berbertalen bestaat het hardnekkige misverstand dat ze niet geschreven 
worden.’ Dat is niet het geval, al eeuwen bestaan er geschreven tradities van de 
verschillende Berbertalen in verschillende schriften. Zo is er het Tifi nagh-schrift en 
bestaat er bijvoorbeeld ook een zogenoemde Magribijnse variant van het Arabische 
schrift. De belangstelling voor het Berbers en de status van de taal nemen de laatste 
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jaren weer toe. Hoewel het Surinaams of Sranantongo ook een geschreven taal is, 
wordt deze nauwelijks als schrijftaal gebruikt en niet op school onderwezen (raad-
pleging en citaat: Wikipedia, juli 2007), al neemt de status van de taal toe (Charry et 
al. 1983).

 De verspreiding, het gebruik en de status van een taal (offi cieel erkend of niet, 
minderheidstaal of niet) heeft alles te maken met de historie van een land en met de 
politiek (voormalige kolonie, slavernij of bijvoorbeeld de Arabisering van land en cul-
tuur).

13 Het kenmerk ‘wel of niet (ooit) een cursus Nederlands gevolgd’ is niet in de analyse 
betrokken, omdat deze vraag alleen aan de eerste generatie is gesteld. Multivariate 
analyses leiden echter tot dezelfde conclusies als in tabel 4.10.

14 Marokkanen die Berbers spreken en Surinamers die Sranantongo spreken is in de 
vragenlijst niet naar hun schriftelijke taalvaardigheid gevraagd.

15 Zie noot 11; schriftelijke taalvaardigheid hebben we slechts bij een veel beperktere 
groep respondenten kunnen vaststellen. Bovendien leidt het gelijktijdig opnemen van 
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid tot problemen van multicollineariteit.
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5 Allochtone leerlingen in het onderwijs

Mérove Gijsberts en Lex Herweijer

5.1 De onderwijsloopbaan van allochtone leerlingen

In hoofdstuk 4 is gebleken dat het opleidingsniveau van allochtonen langzaam maar 
zeker stijgt. Dit komt voor een belangrijk deel doordat steeds meer allochtonen 
alleen in Nederland naar school zijn geweest: de tweede generatie groeit en deze 
kinderen van migranten volgen (doorgaans) hun gehele onderwijsloopbaan in het 
Nederland. Toch beginnen zij hun schoolcarrière vaak met een fl inke achterstand 
en kunnen zij hierdoor minder profi teren van het onderwijsaanbod in hun verdere 
onderwijsloopbaan (Tesser en Iedema 2001). De centrale vraag in dit hoofdstuk 
is: hoe vergaat het deze kinderen in het Nederlandse onderwijs? Achtereenvolgens 
komen de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het beroeps- en hoger onderwijs aan bod. Verschillen tussen allochtone 
meisjes en jongens in het onderwijs worden in hoofdstuk 10 besproken.

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is inmiddels in totaal 
15% van de leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst. In de grote steden ligt 
dit aandeel echter veel hoger. Op een groot aantal scholen zijn de meeste leerlingen 
(niet-westers) allochtoon (cbs 2007). We zullen in dit hoofdstuk onder meer ingaan 
op segregatie in het onderwijs.

Het accent ligt in dit hoofdstuk op de leerprestaties en de positie in het onderwijs 
van de vier grote etnische groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antil-
lianen); waar mogelijk wordt de categorie overig niet-westers onderscheiden. Deze 
groepen worden steeds vergeleken met autochtone leerlingen. Bij het analyseren 
van prestaties in het basisonderwijs wordt binnen de groep autochtone leerlingen 
onderscheid gemaakt tussen achterstandsleerlingen – met laagopgeleide ouders – en 
niet-achterstandsleerlingen.1 Dit zijn leerlingen waarop in het achterstandsbeleid 
geen extra gewicht van toepassing is.2 Waar de allochtone leerlingen3 in het basis-
onderwijs ter sprake komen, wordt in dit hoofdstuk de positie van de gehele groep 
belicht, dus van achterstands- en niet-achterstandsleerlingen samen.4

5.2 De deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen

Deelname vve hoogst onder Turkse en Marokkaanse kleuters
In de jaren negentig zijn er diverse projecten gestart voor jonge kinderen en hun 
moeders, meestal uit achterstandssituaties. Het doel van deze projecten is om de 
relatie tussen opvoeder en kind te verbeteren en de ontwikkeling van het kind te 
stimuleren. In de ‘ouder-kindprogramma’s’ leren ouders hoe ze de ontwikkeling 
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van hun kind kunnen stimuleren (Bronneman-Helmers 1999). Voorbeelden van 
dergelijke gezinsgerichte programma’s zijn Opstapje, Instapje, Opstap en Klimrek. 
Deze programma’s zijn voornamelijk gericht op ouders en vervolgens via hen op 
de kinderen. Intussen zijn nieuwe programma’s ontwikkeld die zich meer op de 
cognitieve ontwikkeling van kinderen richten. Voorbeelden van deze centrumgerichte 
programma’s zijn Pyramide en Kaleidoscoop. vve-programma’s worden doorgaans 
uitgevoerd in peuterspeelzalen en in de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Figuur 5.1 bevat een overzicht van de deelname aan voor- en vroegschoolse pro-
gramma’s door kinderen in groep 2 (het gaat om kinderen die voorheen hebben deel-
genomen en kinderen die nu nog deelnemen). De deelname is relatief hoog onder 
kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst, die ook tot de doelgroepen van deze 
programma’s behoren. Van de Turkse en Marokkaanse kinderen doet ongeveer een 
derde mee. De deelname van de overige etnische groepen ligt een stuk lager. Leerlin-
gen die gezien hun prestaties in groep 2 ontwikkelingsstimulering het beste kunnen 
gebruiken – zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken –nemen dus ook het meeste 
deel. Er is geen duidelijke ontwikkeling in de tijd te zien in de deelnamecijfers. 
Alleen autochtone leerlingen lijken wat meer te zijn gaan meedoen in vve-program-
ma’s. De trend voor allochtone leerlingen is grillig. Dit duidt waarschijnlijk vooral op 
een toevallige schommeling in de gegevens als gevolg van de relatief geringe aantal-
len in de steekproef (vooral voor Surinaamse en Antilliaanse leerlingen).

Marokkaanse kinderen minder vaak naar de peuterspeelzaal
Peuterspeelzalen richten zich primair op het bieden van speel- en ontwikkelingsmo-
gelijkheden aan kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Kinderen gaan er in de 
regel één of twee dagdelen (van drie uur) naar toe. Peuterspeelzalen worden sinds 
enige tijd echter ook bij uitstek gezien als voorzieningen om ontwikkelingsach-
terstanden van jonge kinderen uit de minderheden te verkleinen: de deelname aan 
voorschoolse programma’s vindt er dan ook plaats. Het bezoek aan peuterspeelzalen 
onder kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst is de afgelopen jaren behoor-
lijk toegenomen.5 Toch blijven in het bijzonder Marokkaanse, maar ook Antilliaanse 
en Surinaamse kinderen duidelijk achter bij de deelname van autochtone kinderen. 
Van de Marokkaanse kinderen bezocht in het schooljaar 2004/’05 bijvoorbeeld onge-
veer de helft een peuterspeelzaal, terwijl dat onder autochtone kinderen – maar ook 
onder Turkse kinderen – circa driekwart was.6
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Figuur 5.1
Deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen door kinderen in groep 2 naar etnische 
groep, schooljaar 1996/’97-2004/’05 (in procenten)

a Vanwege de kleine aantallen Antilliaanse leerlingen zijn deze hier samengevoegd met de Surinaamse leerlingen.
 Ook dan blijven de aantallen in de steekproef aan de lage kant (circa 40 deelnemers op een totaal van ongeveer 300).
 Voor de overige groepen zitten we op een deelname van tussen de 100 en 200 op een totaal van rond de 600 voor
 Marokkanen en Turken.
b Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
c Een van beide ouders heeft tenminste een mavo-opleiding voltooid.
d Tot en met 1998 is in het PRIMA-onderzoek gevraagd naar deelname aan ouder-kindprogramma’s. Vanaf 2000 is gevraagd
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Onderzoeken naar de effecten van vve op de cognitieve ontwikkeling van kinderen 
laten wisselende resultaten zien. Enkele eerste evaluaties van deze programma’s 
duiden op positieve, zij het bescheiden resultaten (Leseman et al. 1998; Van Tuijl 
2001, 2002). Andere studies daarentegen hebben veelal niet kunnen aantonen dat 
vve-deelname een effect heeft op de leerprestaties van basisschoolleerlingen, of ze 
wezen op uitdoofeffecten binnen enkele jaren (Driessen en Doesborgh 2003; Tesser 
en Iedema 2001). Vooral de laatste jaren hebben echter veel beleidsimpulsen plaats-
gevonden die nog niet in de cijfers konden worden teruggevonden. Bovendien steken 
kinderen waarschijnlijk wel wat van de vve op, maar is hun cognitieve ontwikkeling 
van zoveel meer factoren afhankelijk (niet in de laatste plaats van de thuissituatie), 
dat van een kortdurend en weinig intensief programma geen wonderen kunnen 
worden verwacht (zie Driessen en Doesborgh 2003). Om effectief te zijn moeten de 
vve-programma’s waarschijnlijk aan een groot aantal condities voldoen, zowel wat 
betreft de duur en kwaliteit ervan als met betrekking tot de professionaliteit van het 
personeel. Meer recente analyses van de effectiviteit van voorscholen in Amsterdam 
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duiden hier ook op: juist de leerlingen die intensief hebben deelgenomen (gedurende 
ten minste één jaar vier dagdelen per week) zijn in de beginfase van het basisonder-
wijs vooral beter in taal (Roeleveld en Veen 2004). Om hier meer inzicht in te krijgen 
is aanvullend onderzoek nodig naar de effectiviteit van voor- en vroegschoolse 
educatie.

5.3 Basisonderwijs

Marokkaanse leerlingen lopen in groep 2 meeste achterstand in
In de eerste twee jaargroepen van het basisonderwijs staan de schoolvakken lezen, 
schrijven en rekenen nog niet op het programma. Toch worden leerlingen in de 
kleutergroepen met behulp van de leerstof voorbereid op het latere taal en reken-
onderwijs. Op taalgebied wordt gewerkt aan het uitbouwen van de woordenschat en 
begrippen die te maken hebben met tijd, ruimte en verhoudingen. Bovendien wordt 
een begin gemaakt met het stimuleren van ordeningsvaardigheden die vooruitlopen 
op het latere rekenonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tellen of rangschik-
ken van voorwerpen die bij elkaar horen.

De vaardigheden die leerlingen hebben in het hanteren van begrippen en het orde-
nen zijn voor zes opeenvolgende lichtingen leerlingen (1994/’95-2004/’05) in groep 2 
gemeten (fi guur 5.2).7 Op de ordeningstoets doen leerlingen uit de minderheden het 
veel beter dan op de begrippentoets.8 Dat komt doordat de ordeningstoets minder 
dan de begrippentoets een beroep doet op de taalvaardigheid van leerlingen. Uit de 
gegevens blijkt dat de aanvangsachterstand van allochtone leerlingen nog steeds 
aanzienlijk is. De prestaties van Marokkaanse, Antilliaanse, en vooral Turkse kin-
deren blijven het meest achter bij de best presterende groep: de autochtone kinderen 
die niet tot een achterstandsgroep behoren.

Toch is bij deze groepen wel vooruitgang te bespeuren, het meest bij Marokkanen. 
In het schooljaar 2004/’05 hebben Marokkaanse leerlingen gemiddeld rond de 30% 
weggewerkt van de achterstand in zowel taal als rekenen die zij in 1994 hadden op 
autochtone leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren (bijlage B5.1). Ook 
Turkse leerlingen boeken vooruitgang, hoewel meer in rekenen dan in taal (27 om 
15%). Bij Antilliaanse en Surinaamse leerlingen is het beeld wat onduidelijker. De 
vraag is echter of dit te maken heeft met toevallige schommelingen in de gegevens. 
Er is in ieder geval geen duidelijke lijn te onderkennen. Autochtone leerlingen met 
laagopgeleide ouders hebben de minste achterstand op autochtone niet-achter-
standsleerlingen. Er zit de afgelopen tien jaar echter nauwelijks ontwikkeling in de 
prestaties van autochtone achterstandsleerlingen, en dus worden hun achterstanden 
niet kleiner.
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Figuur 5.2
Achterstanda in begrips- en ordeningsvaardigheden ten opzichte van autochtone niet-achter-
standsleerlingen in groep 2, 1994/’95-2004/’05

a Verschil in gestandaardiseerde scores op de begrippen- en ordeningstoets tussen autochtone niet-achterstands-
 leerlingen en leerlingen uit de overige categorieën; de toetscores zijn per jaar gestandaardiseerd 
 (gemiddelde = 50, standaardafwijking = 10).
b Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
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Taalachterstand in groep 4 tot en met 8 veel groter dan rekenachterstand, vooral onder 
Turkse leerlingen
Het is duidelijk is dat leerlingen uit de minderheden in het basisonderwijs beginnen 
met een aanzienlijke achterstand in begrips- en ordeningsvaardigheden. Deze vaar-
digheden worden verder ontwikkeld in groep 3 van de basisschool waar een begin 
wordt gemaakt met het taal- en rekenonderwijs. De vaardigheid in deze kernvakken 
is bij alle leerlingen in de verschillende groepen getoetst met behulp van taal- en 
rekentoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Met de taaltoetsen wordt de alge-
mene taalvaardigheid van leerlingen in de Nederlandse taal gemeten. Deze toetsen 
zijn gericht op drie verschillende aspecten: de vorm van woorden, de grammaticale 
juistheid van zinnen én de betekenis van woorden en zinnen. Bij de rekenopgaven is 
meer dan bij de taalopgaven aangesloten bij de methoden die in het basisonderwijs 
het meest worden gebruikt (Tesser et al. 1999). Ook daar wordt een aantal verschil-
lende rekenonderdelen getoetst, zoals hoofdrekenen, kommagetallen en breuken, 
procenten en verhoudingen, en meten, tijd en geld.

Ook in de hogere jaargroepen blijven de prestaties van leerlingen uit de minder-
heden op deze kernvakken achter (fi guur 5.3).9 De achterstanden in taalprestaties 
zijn aanzienlijk, het meest onder Turkse leerlingen. In groep 6 zijn zij nog niet zo ver 
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als de autochtone niet-achterstandsleerlingen in groep 4 en in groep 8 hebben zij 
de autochtone leerlingen in groep 6 nog niet ingehaald. De Marokkaanse en Antil-
liaanse leerlingen doen het iets beter, maar halen niet het niveau van de Surinaamse 
leerlingen (zie bijlage B5.2 voor de toetsscores).

Bij rekenen is de achterstand van de leerlingen uit de allochtone herkomstgroe-
pen veel geringer dan bij taal: bij rekenen zijn alle allochtone leerlingen in groep 6 
de autochtone leerlingen in groep 4 ver voorbij. Hetzelfde geldt voor de vergelijking 
tussen groep 6 en groep 8. De rekenscores van de Antilliaanse leerlingen zijn gemid-
deld genomen het laagst (zie fi guur 5.3 en bijlage B5.2). Turkse en Marokkaanse 
kinderen doen in rekenen niet meer onder voor Surinaamse leerlingen.

Figuur 5.3
Taal- en rekenprestaties in groep 4, 6 en 8 naar etnische groep, schooljaar 2004/’05 
(in gemiddelde vaardigheidsscores)

a Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
b Een van beide ouders heeft ten minste een mavo-opleiding voltooid.
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Achterstanden nemen in groep 8 af
Om te bekijken in hoeverre er vooruitgang is geboekt in de gang door het onder-
wijs worden de taal- en rekenprestaties in groep 8 van 1988/’89 tot en met 2004/’05 
bekeken. In fi guur 5.4 is te zien hoeveel van de achterstand in groep 8 is weggewerkt 
ten opzichte van de autochtone niet-achterstandsleerlingen (zie bijlage B5.3 voor de 
verdere berekeningen). Voor deze vergelijking zijn de gegevens per jaar gestandaar-
diseerd zodat de relatieve positie van leerlingen uit de minderheden over de jaren 
heen met elkaar kan worden vergeleken. Het gaat hier niet om dezelfde leerlingen 
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die over de tijd worden gevolgd, maar om een vergelijking op groepsniveau tussen de 
verschillende jaren.

Wat betreft de rekenprestaties zijn Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 8 
inmiddels boven het niveau van Surinaamse leerlingen beland en laten zij de Antilli-
aanse leerlingen achter zich. Op taalgebied liggen de Turkse en Marokkaanse leerlin-
gen (samen met de Antilliaanse leerlingen) nog aanzienlijk achter op de Surinaamse. 
De Turkse leerlingen doen het het slechtst in taal, in rekenen scoren Antilliaanse 
leerlingen het laagst.

Figuur 5.4
Achterstanda in taal- en rekenvaardigheden ten opzichte van autochtone niet-achterstands-
leerlingen in groep 8, 1988/’89-2004/’05

a Verschil in gestandaardiseerde scores op de taal- en rekentoets tussen autochtone niet-achterstandsleerlingen 
 en leerlingen uit de overige categorieën; de toetscores zijn per jaar gestandaardiseerd 
 (gemiddelde = 50, standaardafwijking = 10).
b Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
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Toch is vooral de progressie die Marokkaanse leerlingen in taalprestaties boeken 
opmerkelijk. Gerelateerd aan autochtone niet-achterstandsleerlingen hebben zij in 
groep 8 sinds 1988 45% van de oorspronkelijke taalachterstand goedgemaakt, tegen 
33% onder Turkse leerlingen en circa een kwart onder Surinaamse en Antilliaanse 
leerlingen (zie bijlage B5.3). Waar het gaat om rekenen is de inhaalslag van zowel 
Marokkaanse als Turkse leerlingen spectaculair te noemen. Zij reduceren de achter-
stand, die in 1988 bestond, ten opzichte van autochtone niet-achterstandsleerlingen 
met ruim de helft. Surinaamse kinderen werken 38% van de achterstand weg. Antil-
liaanse leerlingen halen de minste achterstand in rekenen in (10%).
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Terwijl leerlingen uit de minderheden het steeds beter gaan doen, is de achterstand 
van autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders niet kleiner geworden. Het is 
wel belangrijk deze achterstand in perspectief te plaatsen. Ondanks een afname in 
leerprestaties staan autochtone achterstandsleerlingen op een beduidend geringere 
achterstand dan alle groepen allochtone leerlingen, inclusief de best presterende 
groep, de Surinaamse leerlingen. Niet alleen hebben allochtone leerlingen in het 
basisonderwijs meer leerachterstand dan autochtone leerlingen, ook blijven zij als 
gevolg daarvan vaker zitten (cbs 2004). Van alle allochtone leerlingen met laagopge-
leide ouders is een op de drie wel eens blijven zitten, tegen een kwart van de autoch-
tone achterstandsleerlingen (onder overige leerlingen is dit 15%).

De Cito-eindtoets basisonderwijs
Bij de keuze van een schooltype in het voortgezet onderwijs speelt de Cito-eindtoets 
basisonderwijs een belangrijke rol. De toets is gebaseerd op de leerstof die leerlin-
gen in het basisonderwijs krijgen aangeboden en wordt onder meer gebruikt om 
objectieve informatie te krijgen over de potentiële mogelijkheden van leerlingen voor 
vervolgonderwijs.10

Het blijkt dat allochtone kinderen het in het schooljaar 2004/’05 evenals in voor-
gaande jaren slechter doen dan autochtone kinderen (zie fi guur 5.5 en cbs 2007). Om 
een indicatie te kunnen geven van de grootte van de verschillen is het inzichtelijk te 
kijken naar de relatie tussen de Cito-scores en de corresponderende adviezen voor 
vervolgonderwijs. De groep Antilliaanse kinderen heeft in 2004/’05 een gemiddelde 
score van 524 punten op de Cito-eindtoets; dit komt gemiddeld genomen overeen 
met een vmbo-advies voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. 
De gemiddelde score van 528 onder Surinaamse en Marokkaanse leerlingen komt 
ongeveer neer op een advies voor de gemengde leerweg in het vmbo en de score van 
536 onder autochtone niet-achterstandsleerlingen op een advies voor de vmbo-theo-
retische leerweg of de havo.

De afgelopen tien jaar is een duidelijk stijgende lijn in de Cito-scores van vooral 
Turkse en Marokkaanse leerlingen te onderkennen. Beide groepen hebben sinds 
1994 ongeveer een derde van hun achterstand op autochtone niet-achterstands-
leerlingen ingelopen (bijlage B5.4). Hun gemiddelde eindtoetsscore is in 2004 drie 
punten hoger dan in 1994 en dit is ongeveer het verschil tussen een basisberoepsge-
richt of kaderberoepsgericht advies en een kaderberoepsgericht advies of een advies 
voor de gemengde leerweg in het vmbo. De Marokkaanse leerlingen scoren inmid-
dels zelfs op het niveau van de Surinaamse leerlingen, die de laatste meetjaren wat 
minder lijken te gaan presteren. Deze drie groepen laten de Antilliaanse leerlingen 
– waarvan de achterstand alleen maar is toegenomen – in ieder geval ver achter zich. 
Overigens lijken de Cito-eindscores onder alle groepen het laatste meetjaar wat te 
stagneren (en onder autochtonen zelfs duidelijk af te nemen). Er is echter een nieuw 
meetmoment nodig, om te kunnen beoordelen of hier sprake is van een toevallige 
schommeling in gegevens of dat er meer aan de hand is.
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Figuur 5.5
Cito-eindtoets basisonderwijs naar etnische groep en schooljaar, 1994/’95-2004/’05
(in gemiddelde totaalscores)c

a Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
b Een van beide ouders heeft ten minste een mavo-opleiding voltooid.
c De aantallen Surinaamse en Antilliaanse leerlingen zijn aan de lage kant (circa 250 respectievelijk 80 in alle meetjaren).

Bron: ITS/SCO/NWO (PRIMA ’94/’96/’98/’00/’02/’04) SCP-bewerking
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Adviezen voor vervolgonderwijs
Naast de score op de eindtoets speelt ook het advies van de basisschool een belang-
rijke rol bij de keuze van een schooltype na het basisonderwijs. Dit advies is niet 
uitsluitend gebaseerd op de prestaties van de leerling op de eindtoets, maar houdt 
ook rekening met de mogelijkheden, inzet en motivatie van de leerling. Het aandeel 
havoplusadviezen11 onder allochtone leerlingen blijkt gedurende alle onderzochte 
jaren veel lager te zijn dan onder autochtone leerlingen die niet tot de achterstands-
groepen behoren (fi guur 5.6). En dat is ook logisch gezien hun achterblijvende 
prestaties. Onder allochtone leerlingen – maar ook onder autochtone achterstands-
leerlingen – krijgt maximaal een op de vijf een havoplusadvies, onder autochtone 
niet-achterstandsleerlingen bijna de helft. De afgelopen tien jaar is er weinig veran-
derd in deze aandelen.
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Figuur 5.6
Havoplusadviezen naar etnische groep en schooljaar, 1988/’89-2004/’05 (in procenten)c

a Beide ouders hebben ten hoogste een lbo-opleiding voltooid.
b Een van beide ouders heeft ten minste een mavo-opleiding voltooid.
c Vanwege de kleine aantallen Antilliaanse leerlingen zijn deze hier samengevoegd met de Surinaamse leerlingen.

Bron: ITS/SCO/NWO (PRIMA ’88/’94/’96/’98/’00/’02/’04) SCP-bewerking
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Sinds geruime tijd wordt gewezen op het feit dat allochtone leerlingen bij gelijke 
prestaties een hoger advies krijgen dan autochtone leerlingen (Mulder1996; Tesser 
et al. 1999). Uit eerdere analyses is gebleken dat deze overadvisering in het verleden 
te maken had met het feit dat taalprestaties van allochtone leerlingen minder zwaar 
werden meegewogen in het advies dan rekenprestaties (Tesser en Iedema 2001; 
 Gijsberts 2003). Deze overadvisering zou – zo was de veronderstelling – uiteinde-
lijk een ongunstige invloed kunnen hebben op de schoolloopbanen van allochtone 
leerlingen doordat deze leerlingen al met een prestatieachterstand in het voortgezet 
onderwijs beginnen. Dit vergroot, zo blijkt uit eerder onderzoek, de kans op school-
uitval (Herweijer 2003). Het kan echter voor sommige leerlingen ook gunstig uit-
pakken, omdat zij juist verder kunnen komen dan wanneer zij een lager schooltype 
zouden hebben gekozen (Hustinx 1999).

Toch werd uit eerdere analyses reeds duidelijk dat de overadvisering van alloch-
tone leerlingen in de jaren negentig substantieel verminderde: de afstemming tussen 
prestaties en adviezen verbeterde in de loop der tijd aanzienlijk. Ook werd al eerder 
aangetoond dat op schoolniveau geen sprake was van overadvisering: het was dus 
niet zo dat basisscholen met een hoog aandeel allochtone leerlingen relatief hogere 
adviezen gaven dan gezien de prestaties van hun leerlingen gerechtvaardigd was 
(Gijsberts 2003). Recentere analyses, op de adviezen in het schooljaar 2002/’03, 
tonen aan dat overadvisering van allochtone leerlingen zich praktisch niet meer 
voordoet (Driessen 2006). Ook is het volgens dit onderzoek niet zo dat in de grotere 
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steden sprake is van overadvisering en wederom wordt geen relatie gevonden met de 
sociaal-etnische samenstelling van de klassen (het aandeel achterstandsleerlingen).

Volgens recente gegevens over het Amsterdamse onderwijs krijgen goed preste-
rende allochtone leerlingen in die stad zelfs lagere adviezen dan autochtone leer-
lingen met een vergelijkbaar prestatieniveau (Babeliowsky en Den Boer 2007). Dit 
zou er op kunnen wijzen dat de overadvisering uit het verleden voor een deel van 
de allochtone leerlingen is omgeslagen in onderadvisering. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of dit verschijnsel zich ook in andere steden voordoet, en of daad-
werkelijk een omslag naar onderadvisering van allochtone leerlingen heeft plaatsge-
vonden.

5.4 Voortgezet onderwijs

Deelname aan het voortgezet onderwijs
Ook al zijn de prestaties van allochtone leerlingen de afgelopen jaren verbeterd, zij 
komen nog altijd met een fl inke achterstand uit het basisonderwijs. Bij de overgang 
naar het voortgezet onderwijs worden leerlingen op basis van hun prestatieniveau 
en het schooladvies van de basisschool over de verschillende onderwijsniveaus van 
het voortgezet onderwijs verdeeld, en het kan dus niet anders dan dat leerlingen uit 
de minderheden vaker in de lagere vormen van voortgezet onderwijs terechtkomen. 
Uit recente gegevens blijkt duidelijk dat er in het voortgezet onderwijs, net als in 
het basisonderwijs, nog steeds forse verschillen zijn met autochtone leerlingen. In 
fi guur 5.7 wordt de verdeling van etnische groepen over de verschillende schoolsoor-
ten weergegeven in leerjaar 3 van het voorgezet onderwijs. Omdat leerlingen in deze 
fase de brugklas achter de rug hebben, geeft deze fi guur de uiteindelijke verdeling 
over de schoolsoorten weer (de brugklas is in veel gevallen gemengd in de zin dat 
hij meer schoolsoorten omvat).12 Overigens zijn de verschillen tussen de allochtone 
groepen minstens zo opvallend als die tussen allochtone en autochtone leerlingen.

Turkse en Marokkaanse leerlingen blijven het meest achter: weliswaar volgt een 
op de vijf van hen havo/vwo, maar daarmee is hun havo/vwo-deelname toch nog niet 
half zo hoog als die van autochtone jongeren. Aan de andere kant van het voortgezet 
onderwijs zijn beide groepen zwaar oververtegenwoordigd: een op de drie Turkse en 
Marokkaanse scholieren volgt de basisberoepsgerichte leerweg – het laagste niveau 
– in het vmbo. Bij de autochtone scholieren is dat maar een op de acht. De achter-
stand van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen is minder groot, maar toch ook 
nog substantieel. Daarbij doen de Surinaamse leerlingen het wat beter dan de Antil-
liaanse, waarvan – net als bij Turken en Marokkanen – een groot deel in de basisbe-
roepsgerichte leerweg is te vinden. De overige niet-westerse allochtonen komen met 
een havo/vwo-deelname van 40% het dichtst in de buurt van de autochtone jongeren. 
Voor een deel zijn dit kinderen van relatief hoogopgeleide vluchtelingen.
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Figuur 5.7
Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijsa naar onderwijsniveau en etnische groep, 
2003/’04-2005/’06 (in procenten)

a Exclusief agrarisch onderwijs en praktijkonderwijs.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Veel allochtone leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, en een kleiner aantal 
in de kaderberoepsgerichte leerweg, ontvangen leerwegondersteuning. In samen-
hang met het grote aantal leerlingen uit de minderheden in de lagere vmbo-niveaus, 
betekent dit dat – over het hele voortgezet onderwijs bezien – bijna een op de vier 
Turkse en Marokkaanse, en een op de vijf Antilliaanse leerlingen leerwegondersteu-
ning ontvangt. Bij de autochtone leerlingen is dat een op de twaalf (niet weergege-
ven in fi guur 5.7, zie hiervoor Gijsberts en Hartgers 2005). Dit zijn de zogenoemde 
zorgleerlingen, die voorheen op het speciaal onderwijs of het ivbo zaten (kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden).13 Een ander deel van de zorgleerlingen, de 
moeilijk lerende kinderen, zit in het praktijkonderwijs. Gegevens over deze vorm 
van onderwijs zijn incompleet,14 maar wel is duidelijk dat ook hier sprake is van een 
duidelijke oververtegenwoordiging van allochtone leerlingen. Naar schatting een op 
de drie leerlingen in het praktijkonderwijs is van niet-westerse allochtone herkomst.

Op de korte termijn waarover we kunnen vergelijken (2003/’04-2005/’06) is bij de 
verschillende groepen allochtonen een opwaartse trend zichtbaar, vooral dankzij een 
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vermindering van het aantal leerlingen in de laagste (basisberoepsgerichte) vmbo-
leerweg. Aan het andere uiteinde van het spectrum van het voortgezet onderwijs nam 
de havo/vwo-deelname van Turkse, Marokkaanse en overige niet-westerse allochtone 
jongeren toe, al is de groei bij Turkse en Marokkaanse jongeren maar bescheiden. 
De havo/wvo-deelname van Surinaamse en Antilliaanse jongeren stagneerde echter. 
Beide groepen liepen hun achterstand op autochtone jongeren daardoor niet verder 
in, in tegenstelling tot Marokkaanse, Turkse en overige niet-westerse allochtone 
leerlingen.

Zittenblijven en uitval in het voortgezet onderwijs
Vanaf het derde leerjaar hebben leerlingen nog een aantal jaar te gaan tot het 
examen. Niet alle leerlingen slagen erin dat traject zonder kleerscheuren door te 
komen. Sommige leerlingen blijven zitten, of zakken eerst een keer voor het examen, 
voordat ze uiteindelijk een diploma halen. Leerlingen uit de minderheden lopen 
vaker vertraging op: vooral Turkse leerlingen blijven vaak zitten (tabel 5.1). Antilli-
aanse leerlingen doen het in dit opzicht relatief goed: zij bleven niet veel meer zitten 
dan autochtone leerlingen.

Tabel 5.1
Zittenblijven in het voortgezet onderwijs naar fase van onderwijs en etnische groep, 2004/’05
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen
overig niet-
westers autochtonen 

leerjaar 1 + 2 4 5 3 3 5 2

vmbo 3 7 6 6 6 7 5

vmbo 4 6 4 4 3 5 2

havo/vwo 3 en hoger 14 11 11 9 9 7

totaal voortgezet onderwijs 7 6 6 5 7 4

Bron: CBS (2007: 269)

Daarnaast zijn er leerlingen die zonder diploma uit het (voortgezet) onderwijs 
vertrekken. Dat begint al in de brugperiode: ongeveer 1% van de leerlingen valt daar 
uit. In de jaren die volgen loopt dat percentage in het vmbo en in de havo verder op 
tot rond de 2%. Daarbij treden forse verschillen op tussen autochtone en niet-wes-
terse allochtone leerlingen: de uitval onder niet-westerse allochtone leerlingen is in 
de diverse onderwijssoorten omstreeks twee keer zo hoog als die onder autochtone 
leerlingen (fi guur 5.8).

De beschikbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten in 
de afzonderlijke leerjaren van het voortgezet onderwijs geen uitsplitsing toe binnen 
de groep niet-westerse allochtonen. Bezien over het hele voortgezet onderwijs zijn er 
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echter verschillen tussen de diverse groepen niet-westerse allochtone leerlingen. De 
uitval is het grootst onder Antilliaanse en overige niet-westerse allochtone leer-
lingen, en geringer onder Turkse en Marokkaanse leerlingen. Toch is de uitval van 
Turken en Marokkanen nog altijd twee keer zo hoog als die van autochtone leerlin-
gen. In bijlage B5.5 is het totale percentage voortijdige schoolverlaters (dus inclusief 
leerlingen die zijn vertrokken met alleen een vmbo-diploma) per etnische groep 
weergegeven (niet naar schoolsoort). 

Figuur 5.8
Uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijsa naar onderwijselement en etnische groep, 
2004/’05 (in procenten)

a Exclusief agrarisch onderwijs en praktijkonderwijs.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Eindexamens
Sinds de invoering van centrale examens in het vmbo schommelt het percentage 
geslaagden er rond 94-95% (Inspectie van het Onderwijs 2007). Het percentage 
geslaagden in het vwo doet daar nauwelijks voor onder en schommelt tussen de 93 
en 94%. Alleen in de havo ligt de slaagkans lager: ongeveer 90% van de leerlingen 
slaagt voor het examen.

Zoals in eerdere edities van de Rapportages Minderheden is gesignaleerd, zijn 
er grote verschillen in slaagkansen tussen de verschillende etnische groepen, niet 
alleen tussen autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen, maar ook tussen de 
verschillende groepen niet-westerse allochtone leerlingen (fi guur 5.9).

Turkse jongeren hebben in alle schoolsoorten de laagste kans van slagen, ter-
wijl Antilliaanse leerlingen het juist relatief goed doen ten opzichte van de andere 
niet-westerse allochtone groepen. Deze verschillen liggen in het verlengde van de al 
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eerder geconstateerde verschillen in zittenblijven tussen beide groepen.
De oorzaak van het grote aantal zittenblijvers en de lage slaagpercentages onder 

Turkse leerlingen is niet bekend. Wel werd al duidelijk dat zij in het basisonderwijs 
het meeste achterliepen in taal. In ieder geval heeft de achterstand niet te maken 
met een verschil tussen jongens en meisjes: zowel Turkse jongens als Turkse meisjes 
halen over de hele linie de slechtste examenresultaten.

De slaagkansen van leerlingen uit de minderheden zijn dus duidelijk lager dan die 
van autochtone leerlingen. De Lange en Dronkers (2007) laten zien dat dit verschil 
in slaagkans waarschijnlijk nog gefl atteerd is. Zij constateren namelijk dat het cijfer 
voor het schoolexamen vooral op scholen met veel allochtone leerlingen duidelijker 
hoger uitvalt dan het cijfer voor het centraal examen. Bij een meer gelijkwaardige 
waardering van beide soorten examens zou het slaagpercentage op deze scholen 
lager liggen.

Figuur 5.9
Aandeel geslaagde examendeelnemers naar schoolsoorta en etnische groep, 2005 
(in procenten)

a Vmbo exclusief agrarisch onderwijs.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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5.5 Vervolgonderwijs

De overgang naar vervolgopleidingen
Op weg naar een diploma in het voortgezet onderwijs lopen relatief veel allochtone 
leerlingen averij op; ze blijven vaker zitten, verlaten vaker het onderwijs zonder 
diploma en zakken vaker voor het eindexamen. Voor allochtone leerlingen die een 
diploma hebben gehaald zou de overstap naar een vervolgopleiding een volgend 
struikelblok kunnen vormen. Dat is echter niet het geval; eenmaal in het bezit van 
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een diploma stromen allochtone leerlingen op ruime schaal naar vervolgopleidin-
gen. Bovendien stromen ze niet alleen even veel of meer door naar vervolgoplei-
dingen, ze kiezen ook vaker dan autochtone leerlingen voor de hoogst mogelijke 
vervolgopleiding (havo  hbo, vwo  wo).

Bij vmbo gemengde/theoretische leerweg komt de ambitie van allochtone jonge-
ren tot uiting in de relatief grote doorstroom naar de havo (tabel 5.2). Dat het ‘stape-
len’ van havo op mavo de laatste jaren een comeback maakt is mede te danken aan de 
keuze van allochtone leerlingen.

Tabel 5.2
Doorstroom naar vervolgopleidingen van gediplomeerden in het voortgezet onderwijs naar 
 etnische groep, 2005 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen
overig niet-
westers autochtoon

diploma vmbo basis 

mbo 91 92 90 82 85 86

diploma vmbo kader

mbo 94 96 93 85 91 92

diploma vmbo gemengd/theoretisch 

havo 21 22 13 14 24 14

mbo 74 75 80 80 67 81

diploma havo 

vwo 7 4 4 7 7 4

mbo – – – – 3 4

hbo 87 89 88 72 76 80

diploma vwo

hbo – – 9 8 5 15

wo 92 90 81 74 82 71

Bron: CBS (StatLine)

Bij de doorstroom naar het mbo valt op dat allochtone jongeren bijna altijd voor de 
beroepsopleidende leerweg (bol) kiezen (uitsplitsing niet in tabel 5.2). Vanuit de 
basisberoepsgerichte leerweg kiest maar een op de twintig allochtone jongeren die 
doorstromen naar het mbo voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Vanuit de 
kaderberoepsgerichte leerweg is de doorstroom van allochtone leerlingen naar de 
bbl bijna te verwaarlozen (een op de vijftig). Van de autochtone jongeren kiest een 
op de drie (basisberoepsgerichte leerweg) respectievelijk een op de zeven (kader-
beroepsgerichte leerweg) voor de bbl. Mogelijk hebben allochtone jongeren meer 
moeite met het vinden van een leerwerkplek, die nodig is om een opleiding in de 
beroepsopleidende leerweg te volgen; of wellicht stromen zij minder vaak door naar 
de bbl omdat zij een geringere voorkeur hebben voor een combinatie van leren en 
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werken.
De karakteristiek van de doorstroom – een hoog niveau van doorstroom, keuze 

voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding – is het meest van toepassing op Turkse 
en Marokkaanse leerlingen. Antilliaanse leerlingen lijken in hun keuzegedrag het 
meest op autochtone leerlingen.

Middelbaar beroepsonderwijs
Een ruime meerderheid van de allochtone leerlingen volgt in het voortgezet onder-
wijs een opleiding in een van de leerwegen van het vmbo (zie nogmaals fi guur 5.7). 
Om een startkwalifi catie te halen moeten zij doorstromen naar het middelbaar 
beroepsonderwijs en daar ten minste een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
afronden (afgezien van de kleine groep die overstapt naar de havo). Uit de hiervoor 
gepresenteerde doorstroomcijfers bleek dat allochtone leerlingen eenmaal in bezit 
van een vmbo-diploma vrijwel altijd de overstap maken naar het mbo. Wel wijkt 
de verdeling van allochtone deelnemers over de vier onderscheiden mbo-niveaus 
duidelijk af van die van de autochtone deelnemers: ze volgen minder vaak een lange 
mbo-opleiding (niveau 3 of 4), en waar maar 3% van de autochtone deelnemers een 
assistentenopleiding (niveau 1) volgt, loopt dat bij allochtone deelnemers op tot rond 
de 10% (fi guur 5.10).

Figuur 5.10
Deelnemers aan het mbo naar niveau en etnische groep, 2005/’06 (in procenten)

Bron: CFI (SCP-bewerking)
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Dat allochtone deelnemers vaker op de lagere mbo-niveaus zijn te vinden, komt 
onder meer doordat zij in het vmbo vaker een opleiding op het laagste niveau (basis-
beroepsgerichte leerweg) hebben gevolgd. Deze geeft geen toegang tot de mbo 
opleidingen op niveau 3 en 4. Verder speelt mee dat een relatief groot aantal alloch-
tone mbo’ers geen voortgezetonderwijsdiploma heeft gehaald. Deelnemers zonder 
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diploma worden uitsluitend toegelaten tot de assistentenopleidingen (mbo niveau 1) 
of – als er geen assistentenopleiding in de desbetreffende opleidingssector beschik-
baar is – tot de basisberoepsopleidingen (mbo niveau 2).

Hoge uitval onder allochtone mbo’ers
De uitval in het mbo is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs. Terwijl in 
het voortgezet onderwijs 2% van de leerlingen zonder startkwalifi catie vertrekt, 
bedraagt dat cijfer voor het mbo 13% (cbs StatLine). Op de lagere niveaus loopt dat 
aandeel op tot 18% op niveau 2 en bijna 50% op niveau 1 (zie bijlage B5.6). Bij de 
niet-westerse allochtone deelnemers ligt de uitval een stuk hoger dan bij autochtone 
deelnemers (fi guur 5.11). Dat heeft voor een deel te maken met de andere verdeling 
over mbo-niveaus: allochtone deelnemers zijn vaker op de lagere niveaus te vinden 
waar de uitval het grootst is. Maar ook binnen de afzonderlijke mbo-niveaus is de 
uitval van niet-westerse allochtone deelnemers groter dan die van autochtonen.

Figuur 5.11
Voortijdige schoolverlatersa in het mbo naar etnische groep, 2005 (in procenten)

a Inclusief voortijdige schoolverlaters ouder dan 22 jaar.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Allochtonen in het hoger onderwijs
Het aantal allochtone studenten groeit snel. Midden jaren negentig was 6% van de 
eerstejaars in het hoger onderwijs niet-westers allochtoon, inmiddels is dat ver-
dubbeld tot circa 12% à 13%. Dit geldt zowel voor het hoger beroepsonderwijs als 
voor het wetenschappelijk onderwijs (tabel 5.3) en betekent dat inmiddels een op 
de acht eerstejaarsstudenten een niet-westerse achtergrond heeft. Deze toename is 
natuurlijk deels een gevolg van de aanwas van de allochtone jongvolwassen popu-
latie, maar dit verklaart niet de gehele toename. Ook in verhouding tot de relevante 
leeftijdsgroep (18-20-jarigen) neemt de instroom in het hoger onderwijs duidelijk 
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toe (zie bijlage B5.7). Vooral onder Turken en Marokkanen hebben zich behoorlijke 
verschuivingen voorgedaan. Stroomde midden jaren negentig nog slechts 10% van 
de Turken en Marokkanen in de relevante leeftijdsgroep het hbo in, in 2005/’06 was 
dat meer dan verdubbeld tot circa een kwart. Ook in het wetenschappelijk onderwijs 
zijn de instroomcijfers van Turken en Marokkanen – zij het op een veel lager niveau 
– verdubbeld (van 4 naar 8%). Er is nog wel sprake van een achterblijvende deelname 
ten opzichte van Surinaamse, Antilliaanse en overige niet-westerse studenten. Zoals 
al eerder geconstateerd in Herweijer (2006a) nemen met name Antilliaanse studen-
ten (eerste en tweede generatie) veel deel aan het hoger onderwijs. Naast een groep 
Antillianen met weinig opleiding en veel problemen die de beeldvorming in de media 
domineert, is er dus ook een aanzienlijke groep die het goed doet in het onderwijs.15

Een andere gunstige ontwikkeling – met name voor de kwalifi caties voor de 
arbeidsmarkt – is dat allochtone studenten vaker kiezen voor opleidingsrichtin-
gen die momenteel een goed perspectief op de arbeidsmarkt bieden. In het hoger 
beroepsonderwijs kiezen studenten uit etnische minderheden relatief vaak voor 
economische opleidingen. In het wetenschappelijk onderwijs gaat hun belangstel-
ling veelal uit naar economie en rechten (cbs StatLine).

Toch ligt de deelname van niet-westerse allochtonen aan het hoger onderwijs nog 
beduidend lager dan die van autochtone jongeren (bijlage B5.7). Aan de doorstroom 
vanuit havo en vwo ligt dat niet, zoals in paragraaf 5.4 werd aangegeven. De ach-
terstand is toe te schrijven aan het geringe percentage allochtonen dat havo en vwo 
afrondt.

Tabel 5.3
Aandeel studenten met een niet-westerse allochtone achtergrond in de totale populatie eer-
stejaarsstudenten in het voltijd hoger onderwijs naar etnische groep, 1995/’96-2005/’06 (in 
procenten)

hbo wo

1995/’96 2000/’01 2005/’06 1995/’96 2000/’01 2005/’06

Turken 0,9 1,5 1,9 0,7 1,0 1,3

Marokkanen 0,9 1,6 2,1 0,7 1,1 1,1

Surinamers 1,6 2,0 2,5 1,7 2,0 1,9

Antillianen 1,1 1,7 1,4 0,9 1,3 1,2

overig niet-westers 1,7 3,4 4,9 2,3 3,7 6,2

totaal niet-westers 6,2 10,2 12,9 6,3 9,0 11,6

Bron: CBS (StatLine) SCP- bewerking

De geringere deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs leidt vanzelfspre-
kend ook tot een geringer aantal gediplomeerden. In vergelijking met allochtonen 
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behalen autochtonen drie keer zo vaak een diploma in het hoger onderwijs (Gijs-
berts en Hartgers 2005). Toch is dit niet het hele verhaal. Gegevens over diploma-
rendement (percentage van de instroom dat een diploma behaalt) en uitval laten 
zien dat allochtone studenten relatief meer problemen ondervinden gedurende hun 
gang door het hoger onderwijs (Wolff 2007). Terwijl het diplomarendement van 
autochtone studenten na acht jaar richting 75 à 80% gaat, ligt dat van allochtone 
studenten ongeveer 20 procentpunten lager (zie Herweijer 2006a). Dit betekent dat 
de rest zonder diploma het hoger onderwijs heeft verlaten of nog steeds studeert. 
Onderzoek naar de leeromgeving van allochtone en autochtone studenten laat echter 
wel zien dat de studievoortgang van allochtone studenten per opleiding verschilt 
(Severiens et al. 2006). Op de meeste opleidingen boeken allochtone studenten 
minder studievoortgang (in termen van studiepunten) dan autochtone studenten, 
maar er zijn ook opleidingen waar ze het even goed (of zelfs beter) doen. Severiens 
et al. (2006) stellen dat studievoortgangsverschillen tussen allochtone en autoch-
tone studenten het kleinst zijn op opleidingen met veel zorg voor studenten. Hun 
interpretatie is dat allochtone studenten voor hun studievoortgang meer afhankelijk 
zijn van de leeromgeving dan autochtone studenten. Dit heeft er mee te maken dat 
ze vaker een studie starten vanuit een ongunstige uitgangspositie. Zij hebben vaker 
lager opgeleide ouders en een minder goede taalvaardigheid in het Nederlands; ook 
is bij hen vaker sprake van een gebroken schoolloopbaan en minder steun vanuit de 
omgeving (Wolff en Crul 2003).

5.6 Zwarte scholen

Zoals bekend zijn allochtone leerlingen erg ongelijk verdeeld over de scholen: naast 
‘witte’ scholen zijn er ‘zwarte’ scholen met een leerlingenpopulatie die grotendeels 
uit allochtone leerlingen bestaat. Bijna een op de tien scholen in zowel het basis- als 
het voortgezet onderwijs heeft meer dan 50% niet-westerse allochtone leerlingen 
(tabel 5.4). Concentraties allochtone leerlingen zijn vooral te vinden in de vier grote 
steden. Van alle schoolvestigingen daar is inmiddels ongeveer de helft een zwarte 
school (met meer dan 50% niet-westerse allochtone leerlingen). Wanneer we een vrij 
hoge grens hanteren om zwarte scholen af te bakenen (> 80% allochtone leerlingen) 
is niettemin een kwart tot een derde van de scholen in het basis- en voortgezet onder-
wijs een zwarte school. Etnische concentraties liggen in het basisonderwijs nog wat 
hoger dan in het voorgezet onderwijs. Van de vier grote steden hebben Amsterdam en 
Rotterdam relatief de meeste zwarte scholen. Het aantal zwarte scholen is in de vier 
grote steden de laatste jaren overigens niet verder gegroeid (Herweijer 2006b).

Als gevolg hiervan zitten allochtone leerlingen dus veel vaker op zwarte scholen 
dan autochtone leerlingen. In het basisonderwijs zitten Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse leerlingen inmiddels op scholen waar gemiddeld driekwart van de leer-
lingen allochtoon is; ook in de lagere leerwegen in het voorgezet onderwijs hebben 
zij gemiddeld tussen de 50 en 60% allochtone medeleerlingen (Gijsberts en Hartgers 
2005). Antilliaanse leerlingen zitten wat minder vaak op zwarte scholen. Autochtone 
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leerlingen zitten op scholen waar gemiddeld genomen maar ongeveer een op de tien 
leerlingen allochtoon is.

Tabel 5.4
Scholen met meer dan 50, respectievelijk 80% niet-westerse allochtone leerlingen in het basis- 
en voortgezet onderwijs,a 2005/’06 (in procenten)

basisscholen scholen voortgezet onderwijs

> 50% > 80% > 50% > 80%

totaal Nederland 8 4 8 4

Amsterdam 56 37 51 29

Rotterdam 63 39 49 29

Den Haag 45 28 32 16

Utrecht 32 17 37 16

totaal vier grote steden 52 33 45 25

a Het gaat om schoolvestigingen, exclusief het praktijkonderwijs en de vmbo-afdelingen van de Agrarische 
Opleidingscentra.

Bron: CBS (2007: 156 en 170)

De segregatie-index is een maatstaf voor de mate van scheiding tussen verschil-
lende groepen leerlingen.16 In tabel 5.5 is deze index berekend voor allochtone 
achterstandsleerlingen in het basisonderwijs in de vier grote steden.17 De berekende 
waarden van de index maken duidelijk dat de scheiding tussen allochtone achter-
standsleerlingen en overige leerlingen sterk is: 60 à 70% van de allochtone achter-
standsleerlingen in de grote steden zou van basisschool moeten veranderen om een 
evenwichtige spreiding te realiseren. In Den Haag en Utrecht is de segregatie volgens 
deze maatsstaf de afgelopen tien jaar toegenomen. In Rotterdam en Amsterdam is 
dat niet, of veel minder het geval.

De segregatie in het onderwijs is voor een belangrijk deel het gevolg van de scheve 
verdeling van niet-westerse allochtonen over woonwijken, maar door de schoolkeuze 
neemt de segregatie verder toe. Het kan gaan om autochtone ouders die scholen 
met een hoge concentratie allochtone leerlingen bewust mijden. De keuze voor een 
school met weinig allochtone leerlingen kan echter ook te maken hebben met andere 
overwegingen die ouders hanteren. Scholen die bijvoorbeeld een onderwijskundig 
concept hanteren waarin zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan, appel-
leren vooral aan de opvoedingswaarden van hoger opgeleide ouders (Herweijer en 
Vogels 2004). Ook is uit onderzoek bekend dat ouders een school zoeken die qua 
sfeer en denkbeelden bij hen past. Scholen met veel allochtone leerlingen zijn in 
de ogen van autochtone ouders geen aantrekkelijke optie, vanwege de kloof tussen 
school- en thuismilieu die ze er verwachten (Karsten et al. 2002). Niet alleen de 
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keuze van autochtone ouders is van belang: allochtone ouders die kiezen voor een 
school op islamitische of hindoeïstische grondslag, kiezen per implicatie voor een 
zwarte school.

Tabel 5.5
Segregatie-index van allochtone achterstands- en overige leerlingen in het basisonderwijs in de 
vier grote steden, 1995/’96-2004/’05a (in procenten)

1995/’96 2000/’01 2003/’04 2004/’05

Amsterdam 56 58 58 59

Rotterdam 63 64 63 62

Den Haag 65 68 71 71

Utrecht 54 61 66 66

a In tegenstelling tot de gegevens in tabel 5.4 is deze tabel niet gebaseerd op de totale groep niet-westerse leerlingen, 
maar uitsluitend op allochtone achterstandsleerlingen. Dit zijn leerlingen van allochtone herkomst met laagopgeleide 
ouders.

Bron: Herweijer (2006b)

In het voorgezet onderwijs wordt de segregatie daarnaast nog versterkt doordat 
allochtonen en autochtonen verschillende schoolsoorten volgen: autochtonen gaan 
veel vaker naar havo/vwo, terwijl niet-westerse allochtonen vaker de basis- en kader-
beroepsgerichte leerwegen in het vmbo volgen (zie § 5.4). In het voorgezet onderwijs 
zijn de schoolvestigingen waarin ook de lagere leerwegen van het vmbo zijn verte-
genwoordigd dan ook het meest gekleurd, terwijl dit het minst geldt voor havo/vwo-
scholen (tabel 5.6).

Het resultaat is dat de scholen in de grote steden lang niet altijd een afspiegeling zijn 
van de wijk waarin ze zijn gevestigd. In Rotterdam is bijvoorbeeld 30% van de basis-
scholen in vergelijking met de wijk te ‘zwart’, en 18% te ‘wit’ (Huisman et al. 2005). 
Het aantal Rotterdamse basisscholen dat een goede afspiegeling vormt van de buurt, 
was in 2005 overigens iets toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (jos 
2006); kennelijk zet de segregatie in die stad niet verder door. In Utrecht biedt 31% van 
de basisscholen in de stad geen goede afspiegeling van de subwijk (Utrecht 2006).
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Tabel 5.6
Aandeel zwarte scholen in de verschillende schoolsoorten van het voorgezet onderwijs, 
2003/’04 (in procenten)a

totaal aantal school vestigingen aandeel zwarte scholenb

> 50% > 80%

havo-vwo 154 3 2

vmbo gemengd/theoretisch-havo-vwo 317 5 2

vmbo-havo-vwo 148 4 2

vmbo gemengd/theoretisch 109 7 4

vmbo basis/kader/gemengd/theoretisch 157 10 4

vmbo basis/kader 176 16 7

algemeen leerjaar 84 23 14

totaal voortgezet onderwijs 1145 9 4

a In het voortgezet onderwijs gaat het om de schoolsoortencombinatie van een schoolvestiging.
b Schoolvestigingen met meer dan 50, respectievelijk 80% allochtone leerlingen.

Bron: CBS/CFI (CBS1_5, 1_6, 1_15’03); CBS/IB-groep (Bron-vo’03/’04)

5.7 Conclusies

Allochtone leerlingen met een niet-westerse achtergrond beginnen hun schoolloop-
baan in het basisonderwijs met een aanzienlijke achterstand. Ze maken weliswaar 
een groot deel van deze achterstand goed, maar stromen desondanks nog met een 
grote leerachterstand het basisonderwijs uit. Turkse leerlingen doen het, ondanks 
hun vooruitgang, van alle etnische groepen het slechtst, vooral in taal. Marokkaanse 
leerlingen lijken in het basisonderwijs de grootste inhaalslag te maken.

De achterstand werkt door in rest van de onderwijsloopbaan. Waar onder autoch-
tone jongeren bijna de helft havo/vwo volgt, geldt dit voor een kwart van de Suri-
naamse en Antilliaanse jongeren en voor niet meer dan een op de vijf Turkse en 
Marokkaanse leerlingen. De grote meerderheid van deze groepen zit op het vmbo 
(80%). Binnen het vmbo zijn zij oververtegenwoordigd in de lagere niveaus en ook in 
de zorgopleidingen.

Niet alleen zitten allochtone leerlingen vaker in de lagere niveaus van het voort-
gezet onderwijs, ook lopen zij vaker vertraging op: zij blijven vaker zitten of zakken 
voor het examen. Dit geldt het meest voor Turkse leerlingen en lijkt te maken te 
hebben met de taalachterstand waarmee zij van de basisschool komen. Het ouderlijk 
milieu speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol: onder de volwassen 
allochtone bevolking zijn het immers ook de Turken die het meeste moeite hebben 
met de Nederlandse taal en deze het minst gebruiken in de thuissituatie (hoofd-
stuk 4). Een positieve ontwikkeling is dat Turkse kinderen relatief vaak deelnemen 
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aan voor- en vroegschoolse programma’s. De hoop is erop gevestigd dat dit de aan-
vangsachterstanden in het basisonderwijs zal terugdringen.

Allochtone leerlingen die eenmaal in het bezit zijn van een vmbo-diploma maken 
vrijwel altijd de overstap naar het mbo. Wel volgen zij daar vaker de laagste niveaus. 
Ook is de uitval in het mbo – nog veel meer dan in het voortgezet onderwijs – onder 
allochtone leerlingen schrikbarend hoog.

Als allochtone leerlingen eenmaal een havo- of vwo-diploma op zak hebben, 
vervolgen zij vaker dan autochtone leerlingen hun loopbaan in de hoogst mogelijke 
vervolgopleiding. Zij gaan dus vaker van havo naar hbo en van vwo naar wo. De 
instroom in het hoger onderwijs is onder Turkse en Marokkaanse leerlingen sinds 
1995 zelfs verdubbeld. Daar aanbeland, kiezen zij ook juist de opleidingen met een 
goed perspectief op de arbeidsmarkt. Zij lopen echter ook relatief vaker vertraging 
op of verlaten het hoger onderwijs zonder een diploma te behalen.
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Noten

1 Niet-achterstandsleerlingen zijn leerlingen van wie één van beide ouders minimaal 
een mavo-diploma heeft. Van autochtone achterstandsleerlingen wordt gesproken als 
beide ouders ten hoogste een lbo-opleiding hebben voltooid.

2 Dit geldt zowel in de oude als in de nieuwe gewichtenregeling, die voor autochtonen 
beiden gebaseerd waren/zijn op het opleidingsniveau van de ouders.

3 Leerlingen met ouders van gemengde herkomst (één autochtone en één allochtone 
ouder) worden niet meegenomen. Zodoende worden vergelijkingen over de tijd niet 
verstoord door veranderingen in het aantal leerlingen met ouders van gemengde 
herkomst. De herkomst van de allochtone ouders met een gemengde relatie is zeer 
divers. Een deel is afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname of de Antillen. Maar het 
overgrote deel komt uit een van de overige herkomstlanden in Azië, Afrika, Zuid- of 
West-Europa. De aantallen zijn te klein om deze groep apart te analyseren.

4 Dit betekent dat de recent doorgevoerde verandering in de gewichtenregeling in het 
basisonderwijs geen invloed op de tijdreeksen kan hebben. Overigens gold onder 
de oude regeling dat slechts een klein deel van de allochtone leerlingen geen extra 
gewicht kreeg. Van de allochtone leerlingen in het basisonderwijs had circa 85% een 
gewicht van 1,9 (onder de oude regeling).

5 De cijfers die het bezoek aan peuterspeelzalen weergeven, lijken aan de hoge kant. Dit 
komt waarschijnlijk doordat in het prima-onderzoek aan ouders wordt gevraagd of 
hun kind vóór de basisschool op een peuterspeelzaal heeft gezeten. Aangezien veel 
kinderen gedurende een relatief korte tijd op een peuterspeelzaal hebben gezeten kan 
het cijfer al snel hoog uitvallen.

6 Een deel van de kinderen zal niet naar een peuterspeelzaal zijn geweest omdat het 
in plaats daarvan op een kinderdagverblijf zat. Het kinderdagverblijf richt zich in 
tegenstelling tot de peuterspeelzaal op de opvang van kinderen van werkende ouders. 
Dit verklaart dus niet het verschil tussen de autochtone en allochtone deelname, want 
juist onder autochtone vrouwen is de arbeidsparticipatie veel hoger dan onder alloch-
tone moeders (hoofdstuk 10).

7 De gegevens voor de analyse van de prestaties in het basisonderwijs zijn afkomstig uit 
het prima-onderzoek (zie Driessen et al. 2006). Sinds het schooljaar 1988/’89 worden 
de prestaties en schoolloopbanen van leerlingen in het basisonderwijs periodiek 
onderzocht, aanvankelijk door een landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid 
(leo), later in de zogeheten prima-onderzoeken. Inmiddels is een tijdreeks beschik-
baar van zeven afl everingen (van het schooljaar 1988/’89 t/m 2004/’05). In elk van deze 
afl everingen worden circa 60.000 leerlingen in de groepen 2,4, 6 en 8 op ruim 600 
basisscholen gevolgd. Een deel van de scholen, de zogenaamde referentiesteekproef, 
is representatief voor alle basisscholen in Nederland. Daarnaast is een aanvullende 
steekproef getrokken van scholen met een oververtegenwoordiging van leerlingen uit 
etnische minderheden. Beide steekproeven worden samengevoegd om de leerpres-
taties van allochtone leerlingen te analyseren. Voor autochtone leerlingen worden de 
steekproefgegevens uitsluitend uit de referentiesteekproef betrokken.

8 Om de gegevens door de tijd te kunnen vergelijken zijn de begrippen- en ordenings-
scores per jaar gestandaardiseerd. De aantallen goed gemaakte opgaven zijn omgezet 
in zogenoemde t-scores. Deze scores hebben in de landelijke referentiesteekproef 
op elke toets en in elk jaar een gemiddelde van 50 en een standaardafwijking van 10. 
Dit maakt het mogelijk een vergelijking te maken tussen prestaties van verschillende 
groepen over de jaren heen (zie Mulder 1996; Van Langen en Suhre 2000).
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9 De Cito-scores zijn omgerekend naar prima-rekenvaardigheidscores. Bovendien zijn 
deze scores door de tijd vergelijkbaar gemaakt (gekalibreerd) (zie Driessen et al. 2006 
voor meer informatie over het meest recente prima-onderzoek).De toetsscores zijn 
in de verschillende jaargroepen op één onderliggende dimensie afgebeeld, zodat de 
gemiddelde prestaties direct vergelijkbaar zijn. Bij de rekenscores is men tussen de 
derde en de vierde meting overgestapt van rekentoetsen naar Cito-leerlingvolgtoet-
sen. Het is echter mogelijk gebleken de scores om te rekenen, waardoor geen sprake is 
van een trendbreuk (zie Kamphuis et al. 1998).

10 Niet alle scholen doen mee aan de Cito-eindtoets. Er zijn geluiden dat juist zwarte 
scholen de laatste jaren vaker niet meedoen. Dit zou tot vertekeningen in de uitkom-
sten kunnen leiden.

11 Als gevolg van ontwikkelingen in het vmbo is er veel veranderd in mogelijke school-
keuzen. Dit maakt vergelijkingen tussen schoolkeuzen en dus adviezen over de tijd 
lastig. Dit probleem valt zo veel mogelijk te omzeilen door de adviezen voor havo, 
havo/vwo en vwo te bekijken.

12 Slechts een zeer klein gedeelte van de leerlingen (minder dan 4%) volgt in leerjaar 3 
nog een algemeen brugjaar. Dit komt dan praktisch alleen nog maar voor in het havo/
vwo.

13 Leerwegondersteunend onderwijs vindt in principe plaats in alle leerwegen van het 
vmbo, maar komt veruit het meeste voor in basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen: 
93% van alle zorgleerlingen volgt een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.

14 Van ongeveer een derde van de leerlingen in het praktijkonderwijs is informatie 
beschikbaar (Bron-vo). Het gaat om leerlingen op praktijkafdelingen van ‘gewone’ 
scholen voor voortgezet onderwijs of praktijkscholen die meedoen met de nieuwe 
lumpsumfi nanciering. Er kan niet worden uitgesloten dat dit een selectieve groep 
leerlingen is.

15 De deelnamecijfers van Antillianen en overige niet-westerse studenten lijken wel wat 
aan de hoge kant. Vermoedelijk geven ze tevens de instroom weer van rechtstreeks 
uit het buitenland afkomstige studiemigranten. Overigens wijken de hier gebruikte 
cbs-cijfers af van eerdere cijfers, eveneens van het cbs, die zijn gebruikt in Herweijer 
(2003) en Gijsberts en Hartgers (2005). De op basis van eerdere cbs-cijfers berekende 
instroompercentages van Antillianen lagen op een lager peil.

16 De segregatie-index is te interpreteren als het percentage allochtone leerlingen dat 
van school moet veranderen om een evenwichtige spreiding te bewerkstelligen. Bij 
een waarde van 100% is de scheiding compleet, bij een waarde van 0% heeft elke 
school precies een evenredig aandeel op de autochtone en allochtone leerlingen-
markt.

17 In de berekening wordt uitgegaan van niet-westerse allochtone achterstandsleerlin-
gen. Als alle niet-westerse allochtone leerlingen worden meegeteld ligt het aantal 
scholen met meer dan 80% allochtone leerlingen in de G4-steden gemiddeld
5 procentpunten hoger.
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6 Arbeid en inkomen

Jaco Dagevos

6.1 Opgaande conjunctuur: nieuwe kansen voor allochtonen?

Sinds 2005 trekt de arbeidsmarkt weer aan. Hiermee wordt een periode van ongeveer 
vier jaar economische tegenwind en oplopende werkloosheid afgesloten. De inhaal-
race die allochtonen in de tweede helft van de jaren negentig inzetten en die een 
voorlopig hoogtepunt bereikte in 2001, stagneerde in de jaren daarna. In dit hoofd-
stuk laten we zien hoe niet-westerse allochtonen er op dit moment voorstaan. Zijn er 
tekenen dat de arbeidsmarktpositie van allochtone groepen herstelt, nu de arbeids-
markt op volle toeren draait?

Kader 6.1

Nettoparticipatie en (werkloze) beroepsbevolking: een korte toelichting1

De nettoparticipatie drukt uit welk aandeel in de bevolking tussen de 15 en 65 jaar een 

betaalde baan heeft van ten minste twaalf uur per week (werkzame beroepsbevolking). Dege-

nen die geen betaalde baan hebben van ten minste twaalf uur zijn niet per defi nitie werkloos. 

Pas als zij actief zoeken naar een baan van twaalf uur of meer worden zij tot de werkloze 

beroepsbevolking gerekend. Veel scholieren en studenten, huisvrouwen en arbeidsongeschik-

ten zullen volgens deze defi nitie dus niet werkloos zijn. Wordt de nettoparticipatie afgemeten 

aan de totale bevolking tussen de 15 en 65 jaar, de werkloosheid wordt afgemeten aan de 

beroepsbevolking, het totaal van de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. De noemer 

op basis waarvan werkloosheidspercentages worden berekend is dus aanzienlijk kleiner dan de 

noemer van de nettoparticipatie.

Gegevens over de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen zijn ontleend 
aan de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) en aan het Survey integratie minderheden (sim) van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp). De ebb is benut voor de beschrijving en ontwikkeling van de 
arbeidsmarktpostie, op basis van het sim zijn verklarende analyses uitgevoerd op 
nettoparticipatie en werkloosheid (zie kader 6.2 voor een nadere toelichting op deze 
keuze).
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Kader 6.2

SIM en EBB als bronnen voor de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen

Voor de beschrijving en analyse van de arbeidsmarktpositie van de vier grote allochtone groepen 

is voor 2006 zowel de Survey Integratie Minderheden (SIM) als de Enquête Beroepsbevolking 

(EBB) beschikbaar. Hoewel met betrekking tot de verschillen tussen groepen (bv. Marokkanen ten 

opzichte van Surinamers) en verschillen binnen groepen (bv. werkloosheid van jongeren t.o.v. oude-

ren) beide bestanden duidelijke overeenkomsten laten zien, zijn er ook verschillen in de omvang 

van de participatie en werkloosheid, met name bij jongeren en de tweede generatie. Het CBS en 

het SCP hebben nader onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze verschillen (Oudhof et al. 

2007). Er is onder andere aandacht besteed aan de mogelijke betekenis van verschillen tussen 

de EBB en het SIM voor wat betreft de steekproef, de respons, de weging en vraagstelling. Deze 

bronnen van verschil zullen elk hun bijdrage leveren aan de verschillen in uitkomsten, maar de 

vraag welke factor in welke mate een bijdrage levert, bleek met het beschikbare materiaal niet te 

beantwoorden. Tegelijkertijd wees dit onderzoek uit dat er geen doorslaggevende methodologische 

redenen zijn aan te wijzen om bij de uitkomsten over de arbeidsmarktpositie van allochtone groepen 

het SIM dan wel de EBB te prefereren.

In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om de EBB te gebruiken voor de beschrijving van en ontwikkelin-

gen in de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen. Het SIM wordt benut voor de analyse 

van de arbeidsmarktpositie. We lichten deze keuze toe. Voor vraagstukken rondom vergelijkingen in 

de tijd is de EBB het meest geschikt. Deze enquête wordt jaarlijks met hetzelfde design en dezelfde 

vragenlijst uitgevoerd. Verder worden met de EBB veel grotere aantallen autochtonen ondervraagd, 

zodat voor deze groep de voorkeur uitgaat naar de EBB. Het gaat hier om gegevens voor de periode 

1996-2006. Omdat we voor de trendgegevens van de EBB toch al gegevens voor 2006 presente-

ren, ligt het voor de hand om voor de beschrijvende tabellen over allochtone groepen en achter-

grondkenmerken ook de EBB-gegevens (van 2006) te gebruiken. Zoals gezegd wijken deze soms af 

van gegevens van het SIM. Voor relevante indicatoren bevat de bijlage de SIM-cijfers zodat de lezer 

zelf de vergelijking kan maken (bijlage B6.1a, B61.b, B6.5a en B6.5b). De EBB-gegevens die deze 

vergelijking mogelijk maken zijn door het CBS geleverd. Het SIM wordt nadrukkelijk gebruikt voor de 

verklarende analyses. Dit bestand bevat voor minderheden specifi eke kenmerken (zoals beheersing 

van het Nederlands, sociale integratie, etc.) die ontbreken in de EBB. Hiervan wordt vastgesteld in 

hoeverre deze factoren van belang zijn voor de verklaring van de arbeidsmarktpositie van allochtone 

groepen.

De meest recente (SIM- en EBB-)gegevens hebben betrekking op 2006. Zeker voor de arbeids-

markt kunnen gegevens niet actueel genoeg zijn; ontwikkelingen gaan snel en nu de arbeidsmarkt in 

hoog tempo aantrekt zou men het liefst de positieveranderingen van allochtonen met nog recenter 

materiaal in kaart willen brengen. Dit is echter niet mogelijk. Van de EBB-uitkomsten komt hierin 

waarschijnlijk op korte termijn verbetering. Tot voor kort konden CWI-cijfers over ingeschreven niet-

werkende werkzoekenden worden gebruikt, die ook voor allochtonen een actueel beeld lieten zien. 

Het CWI registreert echter niet meer de etnische herkomst van werkzoekenden. Voorts beschikken 

we niet over actuele arbeidsmarktgegevens van vluchtelingengroepen.
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Het laatste specifi eke onderzoek onder deze groepen dateert van 2003; voor de arbeidsmarkt zijn 

deze cijfers gedateerd. Ze zijn bovendien uitgebreid beschreven in het vorige Jaarrapport van 2005. 

Het EBB bevat onvoldoende aantallen om afzonderlijke vluchtelingengroepen te onderscheiden. 

Wel kunnen er gegevens over de zogeheten overige niet-westerse allochtonen worden gepresen-

teerd; de grote vluchtelingengroepen maken hier deel van uit.

6.2 Allochtonen met betaald werk

Daling van het aandeel allochtone werkenden tot stilstand gekomen
De haperende economie van de laatste jaren vertaalde zich vanaf 2001 in een afname 
van de nettoparticipatie van niet-westerse allochtonen. Deze daling kwam in 2005 
tot stilstand en in 2006 is het aandeel werkende niet-westerse allochtonen stabiel 
gebleven. Anders dan bij de autochtonen is er in 2006 nog geen sprake van een 
toename van de nettoparticipatie van allochtonen. Hoewel de veranderingen gering 
zijn, vertoont de nettoparticipatie van Turken en Marokkanen in 2006 nog steeds een 
dalende tendens. Bij de Surinamers is sprake van een lichte toename. Het aandeel 
werkende Antillianen is in 2006 even hoog als in het jaar daarvoor; deze groep liet in 
2005 een opvallend forse toename zien. Het aandeel werkende overige niet-westerse 
allochtonen is in 2006 in vergelijking met het jaar daarvoor niet noemenswaardig 
veranderd (fi guur 6.1).

Ondanks dat na 2001 het aandeel werkenden onder niet-westerse allochtonen is 
geslonken, ligt het niveau van de nettoparticipatie altijd nog aanzienlijk boven 
dat van tien jaar geleden. Voor de groep niet-westerse allochtonen als geheel is de 
nettoparticipatie tussen 1996 en 2006 met bijna 7 procentpunten toegenomen. De 
gevoeligheid voor conjuncturele schommelingen is nog steeds groot, maar uit deze 
cijfers blijkt dus ook dat niet-westerse allochtonen er op dit moment beter voorstaan 
dan tien jaar geleden.
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Figuur 6.1
Nettoparticipatie naar etnische groep, 1996-2006 (in procenten)

Bron: CBS (EBB’96-’06)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overige
niet-westerse
allochtonen

niet-westerse
allochtonen

(totaal)

autochtonen
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Autochtone vrouwen hebben zich in de periode van laagconjunctuur behoorlijk 
staande weten te houden op de arbeidsmarkt. Het aandeel werkende autochtone 
vrouwen is ook na 2001 licht gegroeid. Dit is niet het geval bij de niet-westerse 
allochtone vrouwen, bij wie het aandeel werkenden na 2001 gestaag is afgenomen. 
Deze daling komt in 2006 tot stilstand. Turkse en Marokkaanse vrouwen vormen 
hierop een uitzondering: het aandeel werkenden onder hen daalt in 2006 nog steeds; 
bij Marokkaanse vrouwen zelfs met 4 procentpunten (van 26,8% in 2005 naar 22,8% 
in 2006), een wel erg forse afname (zie voor meer cijfers en verdere toelichting hoofd-
stuk 10, De positie van allochtone vrouwen en meisjes).

Grote verscheidenheid in participatie binnen en tussen groepen
Zojuist wezen we al op de lage participatie van Marokkaanse en Turkse vrouwen. 
Ook onder overige niet-westerse allochtonen is het aandeel vrouwen met een 
betaalde baan klein (tabel 6.1). Bekend is dat zeer weinig Somalische, Afghaanse en 
Irakese vrouwen betaald werk hebben (zie Jennissen en Oudhof 2007 en Dagevos en 
Bierings 2005). Surinaamse vrouwen benaderen nog het meest de participatiegraad 
van autochtone vrouwen.

Allochtone jongeren van 15-24 jaar hebben veel minder vaak betaald werk dan 
autochtone jongeren. Dit hangt samen met de leeftijdsverdeling – allochtone jonge-
ren zijn gemiddeld jonger dan autochtone jongeren en zitten om die reden nog vaker 
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op school – en met de aanzienlijk hogere jeugdwerkloosheid onder allochtonen (zie 
§ 6.3).

Tabel 6.1
Nettoparticipatie naar etnische groep, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

overige 
niet-westerse 
allochtonen 

niet-westerse 
allochtonen 
(totaal) autochtonen

totaal 44 39 60 56 42 47 67

mannen 57 53 65 60 49 55 76

vrouwen 30 23 55 51 35 38 58

15-24 jaar 28 21 26 30 24 25 41

25-44 jaar 52 49 75 66 50 56 84

45-64 jaar 38 26 60 58 44 47 61

eerste generatie 46 40 65 55 42 48

tweede generatie 38 35 48 59 44 43

maximaal bao 28 21 40 35 21 26 38

vbo/mavo 41 33 45 55 31 39 51

mbo/havo/vwo 56 53 68 58 48 56 72

hbo/wo 70 69 82 73 60 69 83

Bron: CBS (EBB’06)

Weinig Turkse en Marokkaanse 45-plussers hebben betaald werk. Vooral onder 
Marokkanen is de participatie binnen deze leeftijdscategorie zeer gering. Veel van de 
mannen zitten al lang zonder werk en hebben doorgaans een wao- of bijstandsuit-
kering. Oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben nooit veel geparticipeerd op 
de arbeidsmarkt.

Met het oplopen van het opleidingsniveau neemt ook het aandeel werkenden toe; dat 
geldt voor elke groep, zij het dat op bijna elk opleidingsniveau autochtonen vaker 
betaald werk hebben dan allochtonen.

Wat bepaalt de kans op een betaalde baan?
Om te bepalen welke kenmerken van allochtonen van invloed zijn op hun net-
toparticipatie, is een analyse uitgevoerd (tabel 6.2, zie bijlage B6.2 voor de analyse 
in stappen). Hiervoor is gebruikgemaakt van het sim-bestand. In de analyse zijn 
opgenomen de vier allochtone groepen, de leeftijd en het geslacht in combinatie met 
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de leeftijd van het jongste kind. Ook is bepaald of personen met een verschillende 
migratieachtergrond (eerste en tweede generatie, tussengeneratie2 en huwelijksmi-
granten) verschillen in kansen op werk. Opleiding en taal zijn belangrijke indica-
toren voor het menselijk kapitaal. Bij het opleidingsniveau is onderscheid gemaakt 
tussen mensen die hun diploma in Nederland hebben behaald, en personen die het 
in hun land van herkomst hebben behaald. Verder zijn in de analyse indicatoren 
opgenomen die het sociaal en cultureel kapitaal indiceren, zoals opvattingen over 
man-vrouwrollen, contacten met autochtonen, de nationaliteit en de etniciteit van de 
partner. Tot slot is een variabele opgenomen die een indicatie vormt van de arbeids-
oriëntatie.

Het gaat er in deze analyse om de kans op werk te bepalen ten opzichte van de 
werkloze beroepsbevolking en personen die niet tot de beroepsbevolking behoren. 
Dat personen niet werkzaam zijn kan in deze analyse dus te maken hebben met de 
beslissing om niet op de arbeidsmarkt actief te zijn (niet-beroepsbevolking) of met 
het feit dat men nog geen werk heeft gevonden (de werkloze beroepsbevolking die 
per defi nitie actief naar werk zoekt). Zowel selectiebeslissingen van werkgevers als 
de beslissing van personen om niet te participeren spelen hier dus een rol.

Surinamers en Antillianen hebben vaker werk dan Turken en Marokkanen
Uit de analyse van de nettoparticipatie blijkt dat ook wanneer we rekening houden 
met een aanzienlijk aantal beïnvloedende factoren Surinamers en Antillianen sig-
nifi cant vaker werk hebben dan Turken en Marokkanen. Een deel van het verschil in 
nettoparticipatie is met name toe te schrijven aan het lagere opleidingsniveau en de 
minder goede taalbeheersing van Turken en Marokkanen, maar het verschil blijft 
dus bestaan. Misschien hebben deze groepen meer met discriminatie te maken dan 
Surinamers en Antillianen (vgl. Kruisbergen en Veld 2002). Ook andere niet in de 
analyse opgenomen kenmerken kunnen echter het verschil bepalen. Het kan zijn dat 
Turken en Marokkanen minder effi ciënt naar werk zoeken dan Surinamers en Antil-
lianen. Verder speelt een rol dat de hoge vertegenwoordiging van Turken en Marok-
kanen in de wao (zie § 6.6) de participatie op de arbeidsmarkt dempt. Verschillen in 
opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen zullen eveneens van betekenis 
zijn, ook al is in de analyse hiermee rekening gehouden. Het kan echter ook om 
andere opvattingen gaan die niet in de analyse zijn meegenomen. Bovendien zijn 
opvattingen nog iets anders dan feitelijke arbeidsmarktgedragingen.
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Tabel 6.2
Nettoparticipatie, 15-64 jaar, logistische regressie, ongestandaardiseerde coëffi ciënten, 2006 
(excl. schoolgaanden)

etnische groep (t.o.v. gemiddelde) opleiding (t.o.v. geen)

Turken -0,28 bao in Nederland 0,49

Marokkanen -0,36 bao in buitenland 0,87

Surinamers 0,34 vbo/mavo/vmbo in Nederland 0,84

Antillianen 0,31 vbo/mavo/vmbo in buitenland 0,84

leeftijd (t.o.v. 15-24 jaar) havo/vwo/mbo in Nederland 1,59

25-34 jaar 0,39 havo/vwo/mbo in buitenland 0,94

35-44 jaar 0,29 hbo/wo in Nederland 2,45

45-54 jaar -0,19 hbo/wo in buitenland 1,30

55-64 jaar -1,50
beheersing Nederlands 
(t.o.v. geen/slecht Nederlands) 

geslacht en kinderen (t.o.v. man 
zonder kinderen) enigszins 0,79

man, jongste kind 0-5 jaar 0,70 goed 1,17

man, jongste kind 6-11 jaar 0,58 nationaliteit (t.o.v. Nederlandse)

man, jongste kind 12-17 jaar 0,76 buitenlands -0,17

man, jongste kind C 18 jaar 0,70 dubbele nationaliteit 0,11

vrouw, zonder kinderen -0,41 opvattingen over man-vrouwrollen (schaal 1-4) 0,19

vrouw, jongste kind 0-5 jaar -1,61
sociale contacten 
(t.o.v. meer met eigen herkomstgroep)

vrouw, jongste kind 6-11 jaar -0,92 leden eigen groep en aut. evenveel 0,12

vrouw, jongste kind 12-17 jaar -0,41 meer met autochtonen 0,01

vrouw, jongste kind C 18 jaar -0,08
etniciteit partner 
(t.o.v. autochtone partner)

migratietype (t.o.v. 2e generatie) geen partner -0,74

tussengeneratie 0,00 partner eigen groep -0,13

1e generatie > 1980 -0,15 arbeidsmotivatie -0,09

1e generatie < 1980 -0,08

huwelijksmigranten -0,03

Nagelkerke R2 0,38

vetgedrukt is signifi cant

Bron: SCP (SIM’06)

Allochtone ouderen weinig aan het werk, lage participatie vrouwen met kinderen
Het zijn met name de 55-plussers die duidelijk minder vaak werk hebben dan perso-
nen uit de andere leeftijdscategorieën. Dit is een sterk effect dat ook blijft bestaan 
wanneer we rekening houden met de in de analyse opgenomen kenmerken. Op de 
achtergronden hiervan wezen we zojuist al. Veel oudere allochtonen zitten in de 
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wao, en dit geldt voor Turken en Marokkanen in het bijzonder. Daarnaast hebben 
veel oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen nooit gewerkt of zich op de arbeids-
markt aangeboden.

De nettoparticipatie van vrouwen is lager dan die van mannen, en dit geldt in het 
bijzonder voor vrouwen met jonge kinderen. Bij mannen maakt het voor de participa-
tie weinig uit welke leeftijd de kinderen hebben. Deze uitkomst laat zien dat – ook bij 
allochtonen – vrouwen minder op de arbeidsmarkt participeren wanneer er (jonge) 
kinderen zijn. Het gaat hier om een sterk effect, vooral bij vrouwen van wie het jong-
ste kind tussen de 0 en 5 jaar oud is.

Allochtonen van de eerste generatie die na 1980 naar Nederland zijn gekomen, en 
huwelijksmigranten hebben een lage arbeidsparticipatie. Uit de analyse blijkt dat 
deze is toe te schrijven aan verschillen in demografi sche kenmerken, opleiding en 
taal, en sociaal-culturele factoren.

Het belang van Nederlandse diploma’s en de Nederlandse taal
Uit de analyse blijkt het grote belang van het opleidingsniveau en van de beheersing 
van de Nederlandse taal. Wat eveneens blijkt is dat vooral in Nederland behaalde 
diploma’s een bijdrage leveren aan de hogere nettoparticipatie van allochtonen. Dit 
laatste geldt dan in het bijzonder voor een Nederlands diploma in het mbo/havo/
vwo en in het hbo/wo. Het effect op de nettoparticipatie is bijna twee keer zo groot 
wanneer het diploma van deze opleidingen in Nederland is behaald. Bij het vmbo 
maakt het geen verschil en een afgeronde opleiding in het basisonderwijs levert zelfs 
minder rendement op dan die in het buitenland. Misschien komt dit doordat mensen 
die in Nederland slechts basisonderwijs hebben genoten, vaak drop-outs uit het 
voortgezet onderwijs zijn.

Naast Nederlandse diploma’s draagt de beheersing van de Nederlandse taal bij 
aan een hogere nettoparticipatie. Het gaat hier om een sterk effect. Ook allochtonen 
die de Nederlandse taal enigszins beheersen onderscheiden zich gunstig van dege-
nen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.

Moderne opvattingen dragen bij aan de nettoparticipatie
Moderne opvattingen over de rol van mannen en vrouwen3 blijken sterk signifi cant 
bij te dragen aan de kans op werk. Dit is een belangrijke uitkomst, omdat er sprake 
is van een effect dat bovenop de andere hier opgenomen kenmerken komt. Vrouwen 
met traditionele opvattingen zullen zich minder vaak melden op de arbeidsmarkt. 
Ook de lage participatie van oudere allochtonen, die vaak traditionele opvattingen 
hebben (zie hoofdstuk 7) draagt bij aan dit effect.

De overige sociaal-culturele kenmerken doen er weinig toe. Of men in de vrije tijd 
vaker omgaat met autochtonen of met leden van de eigen groep maakt geen verschil 
voor de nettoparticipatie.4 Personen met een buitenlands paspoort hebben niet 
minder vaak werk dan personen met een Nederlandse nationaliteit. Of men een dub-
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bele nationaliteit heeft, maakt geen verschil. Ook de etniciteit van de partner doet er 
niet toe. Personen zonder partner participeren wel minder.

Tot slot is gekeken of de mate van arbeidsoriëntatie effect heeft op de nettopartici-
patie. Het gaat hier om een maat die duidelijk maakt in hoeverre personen bereid 
zijn om banen met onaantrekkelijke kenmerken te accepteren, zoals bijvoorbeeld 
vuil en vies werk, tijdelijk werk en werk met veel reistijd (zie voor meer uitleg § 6.4). 
Personen met een sterke gerichtheid op werk hebben echter niet vaker werk dan 
anderen. Dit lijkt een vreemd resultaat, maar het komt doordat met name werkloze 
allochtonen sterker op werk zijn gericht dan de werkenden. Zie hiervoor eveneens 
paragraaf  6.4.

Alles bijeengenomen blijken vooral leeftijd (jongeren en ouderen hebben een lagere 
nettoparticipatie), het hebben van jonge kinderen bij vrouwen, het opleidingsniveau 
en dan in het bijzonder Nederlandse diploma’s, de beheersing van de Nederlandse 
taal en moderne opvattingen over de rol van mannen en vrouwen de kans op net-
toparticipatie te verklaren

6.3 Werkloosheid

Ontwikkelingen in de werkloosheid
De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen die zich na 2001 
inzette, vlakte in 2005 af om daarna in 2006 licht te dalen (fi guur 6.2). De werkloos-
heid van niet-westerse allochtonen bevindt zich op dit moment ongeveer op het 
niveau van 1998. Hoewel de werkloosheid onder deze groep nog altijd hoog is, kan 
ook worden vastgesteld dat zij niet meer het niveau haalt van tien jaar geleden. In die 
zin is sprake van een structurele positieverbetering van allochtonen, wat we ook al 
zagen bij de gegevens over de nettoparticipatie. Deze vooruitgang blijkt ook uit het 
verschil in werkloosheidsomvang tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen. 
In 1996 en 1997 bedroeg dit verschil bijna 16 procentpunten en in 2006 11 procent-
punten. In een van de tussenliggende jaren – 2001 – was dit overigens 6 procentpun-
ten (zie bijlage B6.3). Aan de verhoudingen is echter betrekkelijk weinig veranderd. 
Niet-westerse allochtonen zijn in alle jaren steeds ruim drie keer zo vaak werkloos 
als autochtonen. Vanaf 1997 is sprake van een verbetering, maar vanaf 2004 loopt het 
verhoudingsgetal weer op in het nadeel van niet-westerse allochtonen: in 1996 zijn 
niet-westerse allochtonen ruim 3,5 keer zo vaak werkloos, in 2006 is dit nog steeds 
zo (zie hiervoor eveneens bijlage B6.3).
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Figuur 6.2
Werkloze beroepsbevolking, niet-westerse allochtonen en autochtonen, 1996-2006 
(in procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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Werkloosheid Marokkanen, Antillianen en overige niet-westerse allochtonen is naar 
elkaar toegegroeid
In fi guur 6.3 zijn voor enkele allochtone groepen de ontwikkelingen in de werkloos-
heid in de periode 2001-2006 afgebeeld. De werkloosheidsheidspercentages onder 
Marokkanen, Antillianen en overige niet-westerse allochtonen zijn in deze periode 
naar elkaar toe gegroeid en verschillen in 2006 nauwelijks meer van elkaar. Bij 
genoemde groepen is de werkloosheid het laatste jaar (tussen 2005 en 2006) afgeno-
men. Bij Marokkanen is vanaf 2004 al sprake van een forse afname van de werkloos-
heid die zich volgens deze cijfers zelfs eerder inzette dan bij de autochtonen. Het 
verloop van de werkloosheid onder Marokkanen laat een nogal grillig patroon zien. 
De werkloosheid van de Turken liep vooral op in 2002 en 2003, daarna veranderde er 
weinig. Bij de Surinamers steeg de werkloosheid tot en met 2004, in de twee daarop-
volgende jaren bleef zij stabiel.
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Figuur 6.3
Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep, 2001-2006 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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Ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid
De hoge jeugdwerkloosheid heeft de afgelopen jaren de nodige aandacht getrok-
ken. Onderzoek in 2004 en 2005 in de 50 grootste gemeenten wees op hoge jeugd-
werkloosheid onder niet-westerse allochtonen (Dagevos 2006). De ser (2007) 
kwam begin dit jaar met een uitgebreid advies waarin een baaierd aan maatregelen 
werd gepresenteerd die de hoge jeugdwerkloosheid onder allochtonen zou moeten 
beteugelen. Dit laatste was ook het doel van de in juni 2007 opgeheven Taskforce 
Jeugdwerkloosheid die zich met verschillende initiatieven heeft beijverd om de werk-
loosheid onder allochtone en autochtone jongeren terug te dringen.

In 2006 is onder allochtone jongeren de werkloosheid gedaald. Zij volgen daar-
mee de autochtone jongeren bij wie de werkloosheid al in 2005 was teruggelopen. 
Volgens de cbs-cijfers is in 2006 22% van de niet-westerse allochtone jongeren 
werkloos tegen 9% van de autochtone jongeren. In vergelijking met de totale groep 
niet-westerse allochtonen is de werkloosheid bij jongeren scherper gedaald. Van 
belang is verder dat in vergelijking met tien jaar geleden de jeugdwerkloosheid onder 
niet-westerse allochtonen substantieel is afgenomen. Toen was bijna 35% van de 
jongeren werkloos (fi guur 6.4) Dat niveau is daarna in de cbs-statistieken bij lange 
na niet meer gemeten. Hoewel met meer dan 20% allochtone jeugdwerkloosheid 
moeilijk over een gunstige situatie valt te spreken, kan tegelijkertijd wel worden 
geconstateerd dat over een langere periode bezien de positie van allochtone jongeren 
is verbeterd. Dit blijkt ook uit het gegeven dat de verschillen ten opzichte van autoch-
tone jongeren in absolute en relatieve zin zijn afgenomen (zie bijlage B6.4). Waren in 
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de jaren 1996 en 1997 allochtone jongeren ongeveer drieënhalf keer zo vaak werkloos 
als autochtone jongeren, in de jaren daarna nam dit verhoudingscijfer af tot ongeveer 
tweeënhalf. In dit opzicht hebben allochtone jongeren hun positie ten opzichte van 
autochtone jongeren meer verbeterd dan de totale groep niet-westerse allochtonen; 
bij hen is de relatieve afstand tot autochtonen in de afgelopen tien jaar nauwelijks 
veranderd.

Figuur 6.4
Werkloze beroepsbevolking van 15-24 jaar, niet-westerse allochtonen en autochtonen, 
1996-2006 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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Verschillen in werkloosheid tussen en binnen groepen
In tabel 6.3 is te zien dat, zoals al eerder gezegd, het verschil in werkloosheid tussen 
de verschillende allochtone groepen niet groot (meer) is, met uitzondering van 
Surinamers die nog het ‘gunstigste’ beeld laten zien. In het Jaarrapport Integratie 2005 
werd gewezen op zeer hoge werkloosheidscijfers bij enkele vluchtelingengroepen 
(werkloosheidspercentages varieerden bij de Somaliërs, Afghanen en Irakezen 
tussen de 35% en 40%). Deze gegevens dateren van 2003. Of de werkloosheid bij deze 
groepen nog steeds zo hoog is, valt niet te zeggen. Daarvoor is het noodzakelijk om 
weer specifi ek op deze groepen gericht onderzoek te verrichten. De alarmerend hoge 
werkloosheid is in elk geval niet zichtbaar in de cijfers over de overige niet-westerse 
allochtonen, een categorie waar de meeste vluchtelingen deel van uitmaken.

Vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen, dat geldt voor alle groepen. Vooral 
Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben vaak geen werk.

Al eerder is gewezen op de hoge jeugdwerkloosheid onder allochtonen. Uit de 
 cijfers blijkt dat vooral onder Marokkanen en Surinamers de jeugdwerkloosheid 
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hoog is. Om de jeugdwerkloosheid onder Antilliaanse jongeren te bepalen, ont-
breken in de ebb voldoende waarnemingen. In het sim is het aantal geïnterviewde 
Antillianen groter dan in de ebb. Uit het sim blijkt dat 33% van de Antilliaanse 
jongeren werkloos is. Deze bron wijst in zijn algemeenheid op een hogere jeugd-
werkloosheid, vooral bij Turkse jongeren (20% in de ebb, 29% in het sim, zie verder 
bijlage B6.5a en B6.5b).

Tabel 6.3
Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

overige 
niet-westerse 
allochtonen 

niet-westerse 
allochtonen 
(totaal) autochtonen

totaal 15 17 12 17 17 16 4

mannen 12 15 11 16 17 14 3

vrouwen 21 23 14 18 19 18 6

15-24 jaar 20 26 27 - 17 22 9

25-44 jaar 15 15 11 15 17 15 3

45-64 jaar 11 20 8 13 18 14 4

eerste generatie 14 16 11 19 19 16

tweedegeneratie 19 21 15 9 9 15

maximaal bao 22 25 23 - 19 22 9

vbo/mavo 15 19 13 13 20 16 7

mbo/havo/vwo 15 14 12 22 19 16 4

hbo/wo 3 13 6 4 13 9 3

- = onvoldoende waarnemingen.

Bron: CBS (EBB’06)

Bij Turken, Marokkanen en Surinamers ligt de werkloosheid onder de tweede gene-
ratie op een hoger niveau dan bij de eerste. Dit weerspiegelt voor een belangrijk deel 
de hoge jeugdwerkloosheid bij deze groepen. Bij de Antillianen is dit niet het geval. 
Antillianen van de tweede generatie vormen een bijzondere categorie en zijn in hoge 
mate geïntegreerd. Dit uit zich in een naar verhouding goede arbeidsmarktpositie, 
maar ook in hun sociaal-culturele integratie (zie hoofdstuk 7).

Vooral personen die maximaal basisonderwijs hebben gevolgd zijn vaak werkloos. 
Surinaamse, Antilliaanse en Turkse hoger opgeleiden (hbo/wo) kennen een lage 
werkloosheid.
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Analyse werkloosheid
Om te bepalen welke kenmerken van allochtonen de kans op werkloosheid beïn-
vloeden, is een analyse uitgevoerd die lijkt op de eerder gepresenteerde analyse 
naar factoren die de nettoparticipatie bepalen (zie § 6.2). Deze analyse richt zich op 
personen die tot de beroepsbevolking behoren, onderscheiden naar de werkloze en 
werkzoekende beroepsbevolking (zie tabel 6.4; voor uitkomsten van de analyse in 
stappen zie bijlage B6.6).

Tabel 6.4
Werkloosheid, 15-64 jaar, logistische regressie, ongestandaardiseerde coëffi ciënten, 2006 
(werkloze beroepsbevolking)

etnische groep (t.o.v. gemiddelde) opleiding (t.o.v. geen)

Turken 0,02 bao in Nederland -0,16

Marokkanen 0,10 bao in buitenland -0,48

Surinamers -0,23 vbo/mavo/vmbo in Nederland -0,17

Antillianen 0,12 vbo/mavo/vmbo in buitenland -0,14

leeftijd (t.o.v. 15-24 jaar) havo/vwo/mbo in Nederland -0,69

25-34 jaar -0,86 havo/vwo/mbo in buitenland -0,27

35-44 jaar -1,06 hbo/wo in Nederland -1,20

45-54 jaar -0,88 hbo/wo in buitenland -0,05

55-64 jaar -0,36
beheersing Nederlands 
(t.o.v. geen/slecht Nederlands) 

geslacht en kinderen (t.o.v. man 
zonder kinderen) enigszins -0,43

man, jongste kind 0-5 jaar -0,20 goed -0,86

man, jongste kind 6-11 jaar -0,35 nationaliteit (t.o.v. Nederlandse)

man, jongste kind 12-17 jaar -0,35 buitenlands 0,19

man, jongste kind  18 jaar -0,69 dubbele nationaliteit -0,12

vrouw, zonder kinderen 0,26 opvattingen over man-vrouwrollen (schaal 1-4) -0,09

vrouw, jongste kind 0-5 jaar 0,99
sociale contacten 
(t.o.v. meer met eigen herkomstgroep)

vrouw, jongste kind 6-11 jaar 1,00 leden eigen groep en aut. evenveel 0,01

vrouw, jongste kind 12-17 jaar 0,40 meer met autochtonen -0,07

vrouw, jongste kind C 18 jaar. -0,99
etniciteit partner 
(t.o.v. autochtone partner)

migratietype (t.o.v. 2e generatie) geen partner 1,17

tussengeneratie -0,17 partner eigen groep 0,30

1e generatie C 1980 0,12 arbeidsmotivatie 1,00

1e generatie < 1980 0,19

huwelijksmigranten 0,02

Nagelkerke R2 0,22

vetgedrukt is signifi cant

Bron: SCP (SIM2006)
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Kenmerkend voor leden van de werkloze beroepsbevolking is dat ze actief naar werk 
zoeken, en zich daarmee onderscheiden van personen buiten de beroepsbevolking. 
Door hun zoekgedrag zullen zij in aanraking komen met werkgevers, die beslissen 
of zij worden aangenomen. Meer dan in de analyse naar determinanten van net-
toparticipatie speelt nu de invloed van selectiebeslissingen een rol.5

Het probleem van de werkloosheid onder allochtone groepen is vooral een probleem 
van jeugdwerkloosheid. De uitkomsten van de analyse onderstrepen dit nog maar 
eens. Het kost allochtone jongeren, ook los van kenmerken als opleidingsniveau en 
beheersing van het Nederlands, moeite om aan het werk te komen.

Verder zijn de kansen op werk vooral gunstiger voor personen met een mbo/havo/
vwo- of hbo/wo-diploma dat in Nederland is behaald. Dit laatste benadrukt het 
belang van ‘Nederlands’ kapitaal: hogere opleidingen die in het buitenland zijn 
behaald, leveren geen gunstige bijdrage aan de kansen op werk. Personen die in het 
buitenland hun diploma hebben behaald, hebben het dus moeilijk. Datzelfde geldt 
voor allochtonen die met een vmbo-diploma de arbeidsmarkt betreden. Voor hen 
maakt het niet uit of dit in Nederland of in het buitenland is behaald. Verder zijn 
allochtonen met uitsluitend basisonderwijs vaak werkloos. Ook de beheersing van de 
Nederlandse taal vermindert de kansen op werkloosheid.

Allochtone vrouwen met jonge kinderen participeren niet alleen minder op de 
arbeidsmarkt, hun kansen op werkloosheid zijn ook groter dan bij mannen, onge-
acht of ze kinderen hebben. Ook zijn hun werkloosheidkansen groter dan bij vrou-
wen zonder kinderen en vrouwen met oudere kinderen. Dat zij vaker werkloos zijn 
hangt mogelijk samen met het feit dat zij kritischer staan ten opzichte van arbeids- 
en reistijden en om die reden banen aan zich voorbij moeten laten gaan.

Na controle voor de invloed van kenmerken die in de analyse zijn opgenomen, 
blijkt dat de kansen op werkloosheid onder Turken, Marokkanen en Antillianen niet 
meer van elkaar verschillen. De kans dat Surinamers werkloosheid zijn is in vergelij-
king met de andere allochtone groepen iets kleiner, maar groot is het verschil niet.

Tussen en binnen generaties verschillen de werkloosheidskansen niet nadat is 
gecontroleerd voor andere kenmerken. De hogere werkloosheid van eerstegeneratie-
allochtonen die na 1980 naar Nederland zijn gekomen, kan worden toegeschreven 
aan minder gunstige kenmerken.

De mate van sociaal-culturele integratie heeft geen effect op de werkloosheids-
kansen. Moderne opvattingen over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen 
leverden bij de analyse van nettoparticipatie nog een duidelijk effect op. Voor de 
kansen op werkloosheid doen ze er niet toe; dit wijst erop dat dergelijke opvattingen 
vooral van belang zijn voor de beslissing om op de arbeidsmarkt te participeren.

Uit de analyse blijkt dat een sterke gerichtheid op werk de kans op werkloosheid 
aanzienlijk vergroot. Dit is op het eerste gezicht een merkwaardige uitkomst. De 
verklaring ervoor is echter dat werklozen meer op werk zijn gericht dan werkenden. 
De gebruikte schaal, die in paragraaf 6.4 nader wordt toegelicht, meet in hoeverre 
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personen onaantrekkelijke baankenmerken accepteren. Allochtone werklozen zijn 
hiertoe meer bereid dan allochtone werkenden.

6.4 Arbeidsoriëntatie

In de afgelopen jaren is de arbeidsmarktpositie van allochtonen uitvoerig onder-
zocht (zie Klaver et al. 2005 voor een overzicht). Veel van dit onderzoek richtte zich 
op het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie, het vaststellen welke factoren de 
arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen verklaren, en het beantwoorden 
van de vraag of voor de arbeidsmarkt relevante kenmerken (als opleidingsniveau en 
arbeidservaring) bij niet-westerse allochtonen tot dezelfde uitkomsten leiden als 
bij autochtonen. Onderzoek naar de arbeidsoriëntatie van allochtonen op werk is 
echter schaars. Wat we hierover weten is gebaseerd op kleinschalig en vaak geda-
teerd onderzoek.6 Om hierin verandering te brengen is – als eerste stap – in het 
sim-onderzoek informatie verzameld over de houding van niet-westerse allochtonen 
ten aanzien van verschillende baankenmerken.7 Aan eenieder is de vraag gesteld of 
men werk met de volgende kenmerken zou willen doen: een tijdelijke baan, een baan 
waarvoor men dagelijks twee uur moet reizen, een baan onder het opleidingsniveau, 
zwaar en vuil werk, een baan met veel stress, leuk werk waarvoor men moet verhui-
zen en leuk werk waarbij het inkomen er niet op vooruit gaat. Deze items blijken een 
redelijke schaal te vormen.8 Men zou deze informatie over arbeidsoriëntatie offer-
bereidheid kunnen noemen. Van de items is de score bepaald door de waarden van 
de variabelencategorieën op te tellen; de schaal loopt van 7 tot en met 28 (sterkste 
arbeidsoriëntatie) (tabel 6.5).

Autochtonen en Antillianen zijn over het geheel genomen het sterkst op werk 
gericht, gevolgd door Surinamers. Turken en Marokkanen hebben de laagste score. 
Het verschil tussen autochtonen en Turken, Marokkanen en Surinamers is signifi -
cant (zie bijlage B6.7).

Vrouwen zijn minder sterk op werk gericht dan mannen, dit is bij alle groepen 
zo. Met name Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn weinig geneigd om banen met 
minder gunstige kenmerken te accepteren. De minder sterke arbeidsoriëntatie hangt 
samen met de zorg voor kinderen, zo blijkt uit de multivariate analyse: vrouwen met 
kinderen scoren signifi cant lager op onze arbeidsoriëntatieschaal. Banen waarvoor 
men lang onderweg is of moet verhuizen zijn waarschijnlijk baankenmerken die bij 
deze categorie vrouwen weinig in trek zijn.

Het zijn vooral de 45-plussers die minder vaak dan jongeren negatieve baanken-
merken accepteren. Ook dit zien we weer bij alle groepen. Marokkaanse en Turkse 
ouderen zijn in geringe mate op werk gericht. Personen van de tweede generatie 
(waaronder veel jongeren) zijn vaker dan die van de eerste generatie geneigd om 
onaantrekkelijke banen te accepteren. Autochtone jongeren laten evenwel de sterkste 
arbeidsoriëntatie zien.
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Verder zien we bij alle groepen dat hoger opgeleiden sterker op werk zijn gericht dan 
lager opgeleiden. Dit geldt in het bijzonder voor de Marokkanen bij wie het verschil 
tussen lager en hoger opgeleiden het grootst is. Bij Surinamers en Antillianen zijn de 
verschillen tussen de opleidingscategorieën het kleinst.

Een belangrijke conclusie is dat met name de werklozen uit de Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse groep vaak geneigd zijn om onaantrekkelijke banen te 
accepteren. Hun gemiddelde scores zijn in vergelijking met andere arbeidsmarkt-
categorieën opmerkelijk hoog. Turkse werklozen blijven daarbij wat achter, maar 
zij zijn wel sterker op werk gericht dan Turken met werk en Turken die geen deel 
uitmaken van de beroepsbevolking. De gemiddelde scores van Turkse en autochtone 
werklozen zijn aan elkaar gelijk. Regressieanalyse laat zien dat de arbeidsoriëntatie 
van allochtone en autochtone werklozen niet signifi cant van elkaar verschilt.

Tabel 6.5
Arbeidsoriëntatie naar etnische groep (15-64 jaar), 2006 (in gemiddelde scores; schaal van 7-28)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 13,0 13,2 14,0 14,3 14,3

mannen 13,7 13,9 14,6 14,9 14,8

vrouwen 12,2 12,4 13,5 13,8 13,8

15-24 jaar 13,4 14,0 14,6 14,6 15,7

25-44 jaar 13,2 13,6 14,5 14,6 14,8

45-64 jaar 11,7 10,7 12,9 13,5 13,2

eerste generatie 12,8 12,9 13,8 14,1

tweede generatie 13,4 14,0 14,4 15,2

maximaal bao 12,4 11,8 13,8 14,3 12,8

vbo/mavo 13,2 13,7 13,6 13,9 13,4

mbo/havo/vwo 13,3 14,0 14,2 14,3 14,6

hbo/wo 13,8 14,7 14,4 15,0 15,0

werkzame beroepsbevolking 13,3 14,0 14,2 14,2 14,8

werkloze beroepsbevolking 14,9 15,7 15,8 16,3 14,9

niet-beroepsbevolking 12,1 11,8 13,1 13,6 13,1

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Turken en Marokkanen die niet tot de beroepsbevolking behoren, zijn gemiddeld 
gesproken in geringe mate bereid om onaantrekkelijk werk te accepteren. Zij hebben 
op dit vlak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en verschillen hierin signifi cant 
van autochtonen, Surinamers en Antillianen. Voor een belangrijk deel bestaat deze 
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categorie uit arbeidsongeschikten en langdurig werklozen, huisvrouwen en scholie-
ren. Veel Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten zijn al lang zonder werk en 
zijn – zo blijkt uit deze cijfers – niet meer op betaald werk gericht. Bij de Turkse en 
Marokkaanse vrouwen zal verder meespelen dat veel van hen denkt dat ze de zorg 
voor kinderen en ongunstige baankenmerken niet te kunnen combineren. Ook bij 
de andere groepen is het overigens zo dat degenen die niet tot de beroepsbevolking 
behoren in hun houding het verste afstaan van de arbeidsmarkt.

Uit deze gegevens mogen we afl eiden dat gemiddeld gesproken de allochtone werk-
lozen in gelijke mate op werk zijn gericht als autochtone werklozen. Nu is houding 
nog niet hetzelfde als (zoek)gedrag. Naar zoekgedrag is de laatste jaren wat meer 
onderzoek verricht en het laat zien dat (lager en hoger opgeleide) allochtonen sterk 
op werk zijn gericht en actief zoekgedrag aan de dag leggen (Olde Monnikhof en 
Buis 2001; Van Gent et al. 2006). Daarmee is overigens niet gezegd dat het altijd even 
effectief is. Een beperkt beeld van het beroepenspectrum, weinig functionele net-
werken en ongericht zoeken zijn enkele factoren die maken dat het vinden van werk 
vaak problematisch is. Daarnaast wijzen genoemde onderzoeken op een wat passieve 
opstelling van met name lager opgeleide allochtone werkzoekenden die zich hebben 
gewend tot arbeidsbemiddelende instanties. Kenmerkend voor het zoekgedrag van 
zowel hoger als lager opgeleiden is dat de gebruikte zoekkanalen soms niet sporen 
met de wervingskanalen van werkgevers, waardoor vraag en aanbod niet bij elkaar 
komen.

Alles bijeengenomen lijkt een geringe gerichtheid op werk onder allochtonen die 
tot de werkloze beroepsbevolking behoren geen belangrijke factor te zijn voor de 
minder gunstige arbeidsmarktpositie van allochtonen. Anders is dit bij personen 
die niet tot de beroepsbevolking behoren: vooral Turken en Marokkanen zijn niet 
geneigd om banen met onaantrekkelijke kenmerken te accepteren.

6.5 Werkenden: arbeidsrelaties en zelfstandig ondernemerschap9

Vaste en fl exibele banen
Sinds 2003 loopt het aandeel fl exibele arbeidsrelaties10 bij zowel niet-westerse alloch-
tonen als autochtonen weer op (fi guur 6.5). In 2006 heeft 18% van de niet-westerse 
allochtone werknemers een fl exibele baan tegen 8% van de autochtone werknemers. 
Dit is een fors verschil. Onderzoek laat zien dat niet-westerse allochtonen aanzienlijk 
vaker dan autochtonen als werkende uitstromen. De loopbaan van allochtonen ken-
merkt zich door frequente perioden van werkloosheid en geringe arbeidszekerheid 
(Zandvliet et al. 2002; Erdem 2006). Het veelvuldig voorkomen van fl exibele banen bij 
niet-westerse allochtonen is hiervan een van de oorzaken. Tegelijkertijd zien we dat 
het aandeel werknemers met fl exibele dienstverbanden bij niet-westerse allochtonen 
op een lager niveau ligt dan tien jaar geleden. Met de huidige opgaande conjunc-
tuur valt te verwachten dat de groei van het aandeel fl exibele banen zal verminderen, 
waardoor het niet in de rede ligt dat niet-westerse allochtonen het niveau van 1996 en 
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1997 zullen gaan bereiken. Dat neemt niet weg dat de afstand tussen autochtone en 
niet-westerse allochtone werknemers nog steeds groot is en in de afgelopen tien jaar 
niet noemenswaardig is verminderd (Dagevos en Gesthuizen 2005).

Figuur 6.5
Werknemers met een fl exibele arbeidsrelatie naar etnische groep, 1996-2006 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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Volgens cbs-cijfers komen in 2006 fl exibele banen het vaakst voor bij Turkse werk-
nemers (22%) en werknemers afkomstig uit de overige niet-westerse landen (20%). 
Surinaamse werknemers hebben van de allochtone groepen het minst vaak een 
fl exibele baan (13%), gevolgd door Marokkaanse (15%) en Antilliaanse werknemers 
(17%). Van de autochtone werknemers heeft 8% een fl exibele baan. In bijlage B6.9 
zijn gegevens te vinden over de ontwikkelingen in het aandeel fl exibele werknemers 
per etnische groep.

Zelfstandig ondernemerschap
In 2006 zijn in Nederland bijna 70.000 etnische ondernemers actief. Dit blijkt uit 
tellingen uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel, samengesteld door 
Van den Tillaart (2007) (tabel 6.6). Turken zijn in absolute en relatieve zin het vaakst 
ondernemer. Ruim 16.000 Turken hebben een eigen zaak: dit betekent dat 13,5% 
van de Turken die tot de beroepsbevolking behoren, ondernemer is. Dit aandeel 
ligt hoger dan bij de autochtonen van wie in 2005 11,5% van de beroepsbevolking 
uit ondernemers bestaat. Aan Marokkanen kleeft het beeld dat ondernemerschap 
weinig voorkomt. In vergelijking met andere allochtone groepen is dit niet meer het 
geval. Ruim 7% van de Marokkaanse beroepsbevolking heeft een eigen bedrijf; dit 
aandeel is hoger dan bij de Surinamers en Antillianen. In de afgelopen jaren is onder 
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Marokkanen het ondernemerschap sterk toegenomen, waarover zodadelijk meer (zie 
tevens Dagevos en Gesthuizen 2005). Relatief gezien komen eigen ondernemingen 
bij Surinamers en – met name – Antillianen weinig voor.11

Getalsmatig stelt het ondernemerschap bij vluchtelingengroepen niet zo veel voor. 
Met name de Somalische groep telt zeer weinig ondernemers. Omdat cijfers over de 
omvang van de beroepsbevolking bij deze groepen ontbreken, kan geen onderne-
mersquote worden vastgesteld. Wel kunnen we het aandeel in de bevolking (van 15-
64 jaar) vaststellen, en dan blijkt dat naar verhouding veel Iraniërs een eigen bedrijf 
hebben.

Tabel 6.6
Etnisch ondernemerschap, april 2006 (in aantallen en aandelen onder de tweede generatie en 
onder vrouwen, ondernemersquote)

aantal
% tweede 
generatie % vrouwen

ondernemerschaps-
quoteb (2005) 

Turken 16.505 27 16 13,5

Marokkanen 6.810 31 13 7,3

Surinamers 10.465 36 29 6,4

Antillianen 2.855 40 29 4,7

Irakezen 1.095 4 12 n.b.

Afghanen 935 2 11 n.b.

Iraniërs 1.425 6 22 n.b.

Somaliërs 75 4 7 n.b.

totaal allochtone ondernemersa 69.960 24 24 n.b.

a Dit zijn ondernemers uit de doelgroepen van het minderhedenbeleid (dus inclusief Zuid-Europeanen) en, voor zover zij 
geen object van het minderhedenbeleid vormen, niet-westerse allochtonen.

b Aantal zelfstandig ondernemers uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking.
n.b. = niet beschikbaar.

Bron: ITS/KVK/CBS (handelsregister); Van den Tillaart (2007)

Het aandeel tweedegeneratieondernemers is onder Antillianen het hoogst en 
bedraagt 40%. Dit aandeel is onder Turken en Marokkanen lager, maar dat komt ook 
doordat de tweede generatie bij deze groepen betrekkelijk jong is. Onder de vluch-
telingengroepen treft men nauwelijks ondernemers aan uit de tweede generatie. Dit 
kan ook niet, want het aantal leden van de tweede generatie is binnen deze groepen 
nog klein.

Het ondernemerschap is een mannenzaak, zo blijkt uit de cijfers. Onder Surinamers 
en Antillianen vinden we nog het vaakst vrouwelijke ondernemers (29%). Ook zijn 
er opmerkelijk veel vrouwelijke Iraanse ondernemers. Van de Marokkaanse onder-
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nemers is 13% vrouw. Het gaat bij deze cijfers om degene die als ondernemer bij 
de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Vrouwen vinden we hier dus weinig 
terug, maar dat wil niet zonder meer zeggen dat een eigen zaak voor de positie van 
vrouwen van ondergeschikt belang is. Veel vrouwen zullen meewerken in de onder-
neming van de partner.

Het eigen ondernemerschap onder allochtonen is in de afgelopen jaren fors toege-
nomen. Tussen 1994 en 2004 is het aantal allochtone ondernemers bijna drie keer zo 
groot geworden, terwijl bij autochtonen het aantal ondernemers in die periode met 
een factor van ruim anderhalf is toegenomen. De stijging is het grootst bij de Marok-
kaanse en de Turkse groep (Dagevos en Gesthuizen 2005). Het aandeel ondernemers 
onder Marokkanen is tussen 1994 en 2004 ruim verdubbeld (tabel 6.7),12 terwijl de 
ondernemersquote van autochtonen in de periode 1998-2005 steeds tussen de 10,5 en 
11,5% lag; het verschil tussen autochtonen en allochtonen neemt dus af.

Tabel 6.7
Ondernemersquote in de vier grote etnische groepen, 1998-2005 (in procenten)

1998a

(eerste generatie)
2005
(eerste en tweede generatie)

Turken 7,6 13,5

Marokkanen 3,4 7,3

Surinamers 3,9 6,4

Antillianen 3,4 4,7

a In 1998 is ook de tweede generatie in de beroepsbevolking meegeteld. Omdat in 1998 uitsluitend gegevens bekend 
zijn van de eerste generatie ondernemers, betekent dit een onderschatting van de ondernemersquote.

Bron: ITS/KVK/CBS (handelsregister); Van den Tillaart (2007)

Het beeld dat allochtone ondernemers vooral in de detailhandel en horeca actief 
zijn klopt in grote lijnen voor de groep niet-westerse allochtonen als geheel, maar 
past steeds minder bij de tweede generatie allochtone ondernemers. Hun vertegen-
woordiging in de diverse sectoren komt veel meer overeen met die van autochtone 
zelfstandigen (fi guur 6.6). Tweedegeneratieondernemers zitten nagenoeg even vaak 
als autochtonen in de groothandel, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening. 
De horeca is voor tweedegeneratieondernemers een minder aantrekkelijke sector 
dan voor de eerste generatie niet-westerse allochtone ondernemers. Over het geheel 
genomen lijken voor wat betreft de verdeling over sectoren tweede generatie onder-
nemers meer op autochtonen dan op zelfstandigen uit de eerste generatie.
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Figuur 6.6
Bedrijven naar sector, niet-westerse allochtonen, tweede generatie en autochtonen, 2005 
(in procenten)

Bron: ITS/KVK/CBS (handelsregister); Van den Tillaart (2007)
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Van den Tillaart (2007) wijst erop dat de verschillen tussen eerste- en tweedegenera-
tieondernemers nog groter zijn dan deze gegevens over sectoren laten zien. Binnen 
sectoren maken tweedegeneratieondernemers vaak andere keuzen dan ondernemers 
uit de eerste generatie. Kijken we bijvoorbeeld naar de zakelijke dienstverlening, dan 
gaat het bij de eerste generatie vaak om schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus; 
leden van de tweede generatie kiezen veel vaker voor hoogwaardige diensten als een 
adviesbureau, een administratiekantoor, een softwarebedrijf of een public-relations-
bureau. Tweedegeneratieondernemers zijn vaak actief in nieuwere bedrijfstypen. In 
de horecasector houdt bijvoorbeeld de tweede generatie zich vaak bezig met cate-
ringactiviteiten, terwijl deze bij de eerste generatie nauwelijks voorkomen. Hebben 
eerstegeneratieondernemers in de sector persoonlijke dienstverlening vaak een auto-
rijschool, tweedegeneratieondernemers in deze sector zijn vaak actief op het terrein 
van cultuur, recreatie en sport.

Het landschap van het etnisch ondernemerschap is in de afgelopen tien jaar sterk 
veranderd (fi guur 6.7). De vertegenwoordiging van allochtone ondernemers in de 
bouw, het vervoer, de zakelijke en persoonlijke dienstverlening is aanzienlijk toege-
nomen. Hun aandeel in de groothandel en de horeca is daarentegen fors verminderd; 
in de detailhandel is het gelijk gebleven, terwijl autochtone ondernemers hier steeds 
minder vaak zijn te vinden.
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Figuur 6.7
Mutaties in de vertegenwoordiging in sectoren naar etnische groep, 1995-2005 
(in procentpunten)

Bron: ITS/KVK/CBS (handelsregister); Van den Tillaart (2007)

landbouw industrie bouw handel/
rep.

groot-
handel

detail-
handel

horeca vervoer zakelijke
dienst

persoonlijke
dienst

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

niet-westerse allochtonen autochtonen

De ‘overlevingskansen’ van allochtone ondernemers uit de tweede generatie zijn 
duidelijk groter dan die van de eerste generatie (Van den Tillaart 2007). Vanaf 2000 
zijn de overlevingskansen van tweedegeneratieondernemers zelfs groter dan die 
van autochtone ondernemers. Van de tweedegeneratie allochtonen die in 2001 hun 
bedrijf zijn begonnen is 93% na een jaar, 86% na twee jaar en 81% na drie jaar nog 
actief. Bij autochtone starters zijn die percentages respectievelijk 91, 79 en 71%. Van 
de eerste generatie starters in 2001 is 79% na een jaar nog actief in hetzelfde bedrijf, 
na twee jaar blijft 61% over en na drie jaar nog 49%.

Mede door de opkomst van ondernemers uit de tweede generatie zijn de overle-
vingskansen van allochtone ondernemers in de loop van de jaren licht verbeterd. Wel 
liggen ze nog op een aanzienlijk lager niveau dan de kansen van autochtone onder-
nemers. Rond de 90% van de autochtone bedrijven bestaat na een jaar nog steeds, 
bij de allochtone ondernemers ligt dit percentage nu rond de 80%, maar het laat een 
stijgende tendens zien. De overlevingskansen van met name Turkse, Marokkaanse 
en Surinaamse ondernemers zijn toegenomen (zie Dagevos en Gesthuizen 2005; 
Dagevos et al. 2006).

6.6 Uitkeringen

Het is belangrijk de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen te beschrij-
ven om zicht te krijgen op hun structurele integratie. Daarmee kan echter niet 
worden volstaan. Bij deze beschrijving richt de aandacht zich immers in hoofdzaak 
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op personen in de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Hierdoor missen we 
het zicht op de maatschappelijke positie van categorieën die – voor een groot deel 
– buiten de beroepsbevolking staan, zoals arbeidsongeschikten en huisvrouwen. 
Aanvullende informatie over uitkeringen en inkomens (§ 6.7) is dan ook relevant. 
Niet alle uitkeringsontvangers behoren – omdat ze niet actief naar werk zoeken 
– tot de (werkloze) beroepsbevolking; ze bleven in het eerste deel van dit hoofdstuk 
dan ook buiten beeld. De hier gepresenteerde uitkeringsgegevens zijn gebaseerd op 
informatie uit registratiebronnen die grootschalige tellingen bevatten. Helaas is er 
geen recenter materiaal dan van eind 2004 beschikbaar. Of het economische herstel 
dat vanaf 2005 intrad ook al zichtbaar is in een dalend aantal uitkeringen, kan dus 
niet worden vastgesteld. We presenteren dan ook geen trendgegevens.

Een kwart van de niet-westerse allochtonen in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar heeft 
een uitkering, tegen 13% van de autochtonen (tabel 6.8). Bij de niet-westerse alloch-
tonen domineren de bijstandsuitkeringen en – zij het op afstand – de wao-uitkerin-
gen. Onder autochtonen komen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen het vaakst voor. 
(Onderscheid naar geslacht is te vinden in bijlage B6.10 en in hoofdstuk 10)

Tabel 6.8
Personen met een uitkering, 15-64 jaar, laatste vrijdag van september 2004 (in procenten van 
de bevolking)

binnen de 
bevolking met 
een uitkering

waarvan: 
WAO-
 uitkeringa WW-uitkering 

 bijstands-
uitkering andersb

Turken 29 13 4 11 3

Marokkanen 29 9 3 16 2

Surinamers 23 8 4 10 2

Antillianen 24 4 3 16 2

overige niet-westerse allochtonen 22 3 2 16 1

niet-westerse. allochtonen (totaal) 25 7 3 14 2

autochtonen 13 8 2 2 2

a Inclusief WAZ en Wajong.
b Uitkeringen op grond van de IOAW, IOAZ, Ziektewet en wachtgeld.

Bron: CBS (StatLine)

Van de niet-westerse allochtone groepen hebben Turken en Marokkanen het vaakst 
een uitkering: 29% van de personen tussen de 15 en 65 jaar. Turken leven vaak van 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit geldt opmerkelijk genoeg voor zowel de 
mannen als de vrouwen (zie verder hoofdstuk 10). Veel Marokkanen zijn aangewe-
zen op een bijstandsuitkering. Verder heeft een groot aandeel van de Marokkaanse 
mannen een wao-uitkering.



155Arbeid en inkomen

Wanneer het gaat om nettoparticipatie en werkloosheid laten van de niet-westerse 
allochtone groepen Surinamers verreweg het gunstigste beeld zien. Afgemeten 
aan het aandeel personen met een uitkering is dit niet zo: Surinamers hebben naar 
verhouding ongeveer even vaak een uitkering als Antillianen en overige niet-wes-
terse allochtonen. Ze hebben vaak een bijstands- of wao-uitkering. Veel Antillianen 
hebben een bijstandsuitkering. Dit geldt in het bijzonder voor de vrouwen uit deze 
groep. Het veelvuldig voorkomen van eenoudergezinnen hangt hiermee samen. 
Verder speelt een rol dat uitkeringen vaak voorkomen bij Antillianen die nog niet 
zo lang in Nederland zijn. Zij hebben doorgaans niet (lang genoeg) gewerkt om in 
aanmerking te komen voor een ww-uitkering, en komen door hun betrekkelijk korte 
verblijfsduur relatief weinig in de wao terecht. Toen zij in Nederland arriveerden, 
waren de toegangsmogelijkheden tot de wao bovendien al aanzienlijk ingeperkt.

De relatief korte verblijfsduur van veel overige niet-westerse allochtonen bepaalt 
eveneens hun verdeling over de verschillende uitkeringen. Velen hebben niet of 
te kort gewerkt om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering, zodat niet-
 werkenden zijn aangewezen op de bijstand.

Torenhoge uitkeringsafhankelijkheid onder oudere allochtonen
Wat direct opvalt aan fi guur 6.8 is dat de uitkeringsafhankelijkheid met het stijgen 
van de leeftijd fors toeneemt. Van de Turkse 55-plussers heeft 68% een uitkering en 
de Marokkaanse 55-plussers blijven met 65% daarbij nauwelijks achter. Dit zijn bij de 
Turken voor bijna twee derde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bij Marokkanen 
zijn het voor circa de helft arbeidsongeschiktheids- en voor de andere helft bijstands-
uitkeringen. Voor het overgrote deel gaat het hier om personen die langdurig zonder 
werk zijn (Schellingerhout 2004). Onder de Turken en Marokkanen in de leeftijd 
tussen 45 en 55 jaar is ongeveer de helft afhankelijk van een uitkering; bij de Turken 
zien we weer vaak arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, onder Marokkanen komen 
bijstandsuitkeringen vaker voor.

Ook bij de andere allochtone groepen zijn ouderen vaak afhankelijk van een uitke-
ring, zij het op een aanzienlijk lager niveau dan de Turken en Marokkanen. Autoch-
tonen hebben in elke leeftijdscategorie het minst vaak een uitkering.

Onder allochtone jongeren tot 25 jaar is het aandeel met een uitkering betrekkelijk 
laag. Dit lijkt in contrast met hun hoge jeugdwerkloosheid, maar velen zullen niet in 
aanmerking komen voor een ww-uitkering omdat ze onvoldoende arbeidsverleden 
hebben opgebouwd. Verder hebben jongeren die bij hun ouders inwonen geen recht 
op een bijstandsuitkering.

Ten opzichte van de jongeren is het aandeel 25-34-jarigen met een uitkering een 
fl ink stuk groter. Dit zien we bij alle groepen, maar toch vooral bij de Turken en 
Marokkanen. Deze toename is waarschijnlijk het gevolg van een hoge werkloosheid 
onder deze categorie. Anders dan bij de jongeren zullen in deze leeftijdsklasse velen 
zelfstandig wonen en in aanmerking komen voor een uitkering. Bijstandsuitkerin-
gen komen bij hen verreweg het vaakst voor. Bijna een kwart van de niet-westerse 
allochtonen in de ‘productieve’ leeftijd tussen 25 en 35 jaar heeft een uitkering.
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Figuur 6.8
Personen met een uitkering naar leeftijdscategorie, 15-64 jaar, laatste vrijdag van september 
2004 (in procenten van de bevolking)

Bron: CBS (StatLine)
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6.7 Armoede

In de hoogte van het inkomen en de op het inkomen gebaseerde armoedegrens komt 
de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt samen met die in de uitkeringen. Dat 
autochtonen het hoogste inkomen hebben verbaast na de voorgaande paragrafen 
dan ook niet (bijlage B6.11).

Armoedegrenzen13

Voor vergelijkingen in de tijd en tussen huishoudens is de lage-inkomensgrens het meest 

geschikt. Dit is een waardevaste grens waarvan de hoogte gelijk is aan het bijstandsniveau 

van een eenpersoonshuishouden in 1979. Waardevast houdt in dat deze grens van jaar tot jaar 

eenzelfde koopkracht vertegenwoordigt. Voor andere typen huishoudens is de lage-inkomens-

grens vastgesteld door een opslagfactor toe te passen. Deze factor is gebaseerd op de extra 

kosten van huishoudens met een andere samenstelling om eenzelfde koopkracht te realiseren 

als met een alleenstaande. De opslagfactor is afhankelijk van het aantal personen in het huis-

houden en de leeftijd van deze personen.

Armoede is het hoogst onder de overige niet-westerse allochtonen. Het zijn vooral 
de vluchtelingengroepen die zeer vaak onder de lage inkomensgrens zitten. Cijfers 
uit 2003 laten zien dat bijna 60% van de Somalische en Afghaanse huishoudens rond 
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moeten komen van een laag inkomen. Dit geldt voor iets meer dan de helft van de 
Irakese en voor een derde van de Iraanse huishoudens (Dagevos en Linden 2005).

In 2005 heeft ongeveer een derde van de Marokkaanse huishoudens een laag inko-
men. Turkse en Antilliaanse huishoudens volgen op korte afstand. In vergelijking 
met deze groepen is de positie van Surinaamse huishoudens gunstiger. Niettemin 
moet 22% van de Surinaamse huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit is 
altijd nog bijna drie keer zo vaak als bij autochtone huishoudens, waarvan in 2005 
8% een laag inkomen heeft.

Figuur 6.9
Aandeel huishoudens met een laag inkomen (tot 100% van de lage-inkomensgrens) naar 
 etnische groep, 2000-2005 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) 2000 en 2005 voorlopige gegevens
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In fi guur 6.9 is de omslag in de conjunctuur nog niet zichtbaar; van een duidelijke 
afname van de armoede is in 2005 nog geen sprake. Kijken we eerst naar de totale 
groep niet-westerse allochtonen, dan zien we dat na 2002 het aandeel huishoudens 
met een laag inkomen vooral in 2003 is opgelopen om daarna op ongeveer hetzelfde 
niveau te blijven. Op de arbeidsmarkt voltrok deze ontwikkeling zich een jaar eerder, 
maar het patroon komt overeen: de werkloosheid steeg vooral in 2002 en 2003, 
daarna was de grootste groei er uit.

Tussen de allochtone groepen bestaan nog wel wat verschillen, zij het dat hier 
voorzichtigheid is geboden. Het verloop van de cijfers is nogal grillig. Bovendien 
worden armoedecijfers regelmatig bijgesteld. Voor de jaren 2000 en 2005 gaat het 
sowieso om voorlopige cijfers. Wat opvalt is dat bij de Marokkanen de armoede vanaf 
2003 aanzienlijk is afgenomen. Dit zien we bij geen van de andere groepen, ook 
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niet bij de autochtonen. De afname in armoede komt opmerkelijk overeen met de 
ontwikkelingen in de werkloosheid van Marokkanen in die jaren: ook hier zagen we 
een snelle afname. De inkomens- en arbeidsmarktgegevens komen uit verschillende 
bronnen, die dus beide in dezelfde richting wijzen. De vraag rijst of we hier het begin 
van een duidelijke positieverbetering van de Marokkaanse groep waarnemen. Cijfers 
over de komende jaren zullen dit moeten uitwijzen.

6.8 Conclusies

De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen kenmerkt zich door achter-
stand en vooruitgang. Nog steeds is het aandeel werkenden onder niet-westerse 
allochtonen veel lager dan onder autochtonen en is de werkloosheid veel hoger. 
Tegelijkertijd laten gegevens van de afgelopen tien jaar zien dat de nettoparticipatie 
nu op een substantieel hoger niveau ligt. Ook is de werkloosheid lager. Over de wat 
langere tijd bezien gaat het dus beter, maar de ontwikkeling verloopt wel met horten 
en stoten. De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen is nog steeds erg 
afhankelijk van de conjunctuur. In de afgelopen jaren is het aandeel werkenden 
aanzienlijk teruggelopen en is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen 
fors toegenomen. In 2006 is een kentering zichtbaar: ook onder allochtone groepen 
neemt de werkloosheid voor het eerst sinds 2001 weer af en stabiliseert het aandeel 
werkenden.

De jeugdwerkloosheid onder allochtone groepen is nog steeds een belangrijk 
probleem. Hoewel deze in 2006 is afgenomen, is nog steeds 22% van de niet-wes-
terse allochtone jongeren werkloos. Vooral Marokkaanse, Surinaamse en Antil-
liaanse jongeren behoren vaak tot de werkloze beroepsbevolking. Toch geldt ook 
hier: achterstand en vooruitgang. Tien jaar geleden lag de jeugdwerkloosheid onder 
niet-westerse allochtonen op een aanzienlijk hoger niveau. Het ligt niet in de rede dat 
dit niveau in de komende jaren weer zal worden bereikt.

Uit analyses blijkt hoe groot het belang is van ‘Nederlands kapitaal’. In Nederland 
verworven opleidingskwalifi caties renderen op de arbeidsmarkt, en dan is het: hoe 
hoger des te vaker werk en hoe lager de werkloosheid. De beheersing van de Neder-
landse taal werkt eveneens gunstig uit voor de arbeidsmarktpositie.

Met de arbeidsoriëntatie van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
werklozen is niet zo veel mis. Gemiddeld genomen zijn zij sterk op werk gericht en 
onderscheiden zij zich zeker niet ongunstig van autochtone werklozen. Anders is dit 
bij degenen die niet tot de beroepsbevolking behoren. Turken en Marokkanen zijn 
weinig geneigd om concessies te doen en onaantrekkelijke banen te accepteren.

Gunstig zijn de ontwikkelingen bij allochtone ondernemers. Niet alleen is sprake 
van een stormachtige toename, ook zien we een zekere uitwaaiering over meerdere 
branches en stijgende overlevingskansen voor de bedrijven die zij opstarten. Onder 
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allochtone ondernemers van de tweede generatie zijn de overlevingskansen zelfs 
hoger dan onder autochtone ondernemers.

De achterstand van niet-westerse allochtonen is misschien nog het meest zichtbaar 
in de hoge uitkeringsafhankelijkheid, met alarmerende uitschieters onder oudere 
Turken en Marokkanen. Veel huishoudens moeten rondkomen van lage inkomens: 
de armoedepercentages schommelen bij niet-westerse allochtone huishoudens rond 
de 30%.
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Noten

1 In deze korte toelichting geven we een beknopte omschrijving van de begrippen net-
toparticipatie en (werkloze) beroepsbevolking. Een meer gedetailleerde omschrijving 
is onder meer te vinden op www.cbs.nl.

2 Bij de tussengeneratie gaat het om personen die tussen hun zesde en achttiende jaar 
naar Nederland zijn gekomen.

3 Deze schaal wordt gebruikt in hoofdstuk 7, waar de samenstelling van de schaal ook 
nader wordt toegelicht.

4 Bij deze onderwerpen zijn causale interpretaties niet zonder problemen. De causale 
richting kan immers ook andersom lopen: personen met werk ontwikkelen meer 
moderne waarden of krijgen meer contacten met autochtonen.

5 Een analyse waarin wordt nagegaan of allochtonen dezelfde kans op werk hebben als 
autochtonen met dezelfde kenmerken blijft in deze editie van het Jaarrapport buiten 
beschouwing. In het najaar van 2007 verschijnt een uitgebreide studie naar discrimi-
natie onder niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt, waar de uitkomsten van 
dergelijke analyses worden besproken.

6 Niesing (1993) heeft bijvoorbeeld onderzocht welke salariseisen allochtonen aan 
banen stellen (reserveringslonen), om zicht te krijgen op de gerichtheid van allochto-
nen op werk en de betekenis die de hoogte van het inkomen voor allochtonen heeft. 
Het onderzoek waar Niesing zich in deze studie op baseert, is echter al weer meer dan 
vijftien jaar oud en daarna in Nederland niet herhaald.

7 Aan de intensiteit van het zoekgedrag is eveneens informatie te ontlenen over de 
arbeidsoriëntatie van allochtonen en de mogelijke verschillen met autochtonen. Daar 
is recentelijk wel wat meer onderzoek naar verricht (Olde Monnikhof en Buis 2001; 
Van Gent et al. 2006).

8 Alpha =.72; factoranalyse: 1 factor verklaart 38% van de variantie.
9 In de paragraaf over werkenden laten we cijfers over verschillen in het beroepsniveau 

buiten beschouwing. Het hoofdstuk is al aan de lange kant en op dit terrein is zijn er 
in vergelijking met het Jaarrapport 2005 weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. 
Cijfers over het beroepsniveau zijn te vinden bijlage B6.8. Hoofdstuk 10 gaat boven-
dien in op de verschillen in beroepsniveau van allochtone mannen en vrouwen.

10 Het arbeidscontract is van beperkte duur en/of de werknemer is niet voor een vast 
overeengekomen aantal uren in dienst. Werknemers met een fl exibele arbeidsrelatie 
worden verder onderscheiden naar de aard van het arbeidscontract: uitzendkrachten; 
oproepkrachten of invalkrachten, en overige werknemers.

11 Dit blijkt niet uit cbs-cijfers over etnisch ondernemerschap, waar Antillianen onge-
veer even vaak zelfstandig ondernemer zijn als Marokkanen en Surinamers. Het cbs 
betrekt zijn gegevens over zelfstandigen uit bronnen van de Belastingdienst. Mogelijk 
verklaart dit het verschil met uitkomsten die zijn gebaseerd op gegevens uit het 
handelsregister. In zijn algemeenheid laten gegevens uit het handelsregister hogere 
aantallen zelfstandigen zien dan de gegevens uit bronnen van de Belastingdienst.

12 Enige voorzichtigheid bij deze vergelijking is overigens geboden, omdat er voor het 
jaar 1998 uitsluitend gegevens over eerstegeneratieondernemers bekend zijn.

13 Dit tekstblok is ontleend aan Thijssen en Wildeboer Schut (2003).
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7 Sociaal-culturele integratie en religie

Jaco Dagevos, Roelof Schellingerhout en Miranda Vervoort

7.1 Debat over allochtonen gedomineerd door sociaal-culturele integratie

Het politieke en maatschappelijke debat over allochtonen ging de afgelopen jaren 
vooral over sociaal-culturele integratie. Zonder twijfel is de betekenis van de islam 
voor de integratie van allochtone groepen het vaakst onderwerp van discussie 
geweest. Daarnaast heeft men zich hardop afgevraagd in hoeverre allochtonen de 
basiswaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven en – daaraan gekop-
peld – of zij niet te ver af staan van de culturele hoofdstroom van dit land. Ook is 
menigmaal discussie gevoerd over hoe het is gesteld met de sociale verbanden tussen 
autochtonen en allochtonen. Is er niet in toenemende mate sprake van bevolkings-
groepen die nauwelijks contacten met elkaar onderhouden? Of de debatten altijd 
zijn gevoerd op grond van feiten laten we hier maar in het midden. We proberen in 
dit hoofdstuk deze en andere onderwerpen toe te lichten aan de hand van empirisch 
materiaal, en gaan daarbij uit van het centrale begrip sociaal-culturele integratie.

Onder sociaal-culturele integratie verstaan we de mate waarin allochtone groepen 
deel uitmaken van de Nederlandse samenleving of zich als aparte groep (blijven) 
onderscheiden. In publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is het 
inmiddels gangbaar om deze in algemene termen vastgestelde defi nitief operatio-
neel te meten via verschillende indicatoren. De eerste (subjectieve) indicator is de 
mate waarin allochtonen zich Nederlander voelen of zich vooral verbonden voelen 
met hun etnische herkomstgroep. Sociale integratie is een andere hoofdindicator 
en geeft aan in welke mate allochtonen en autochtonen sociale contacten met elkaar 
onderhouden. Door vast te stellen in hoeverre allochtonen ‘moderne’ waarden 
onderschrijven, proberen we inzicht te krijgen in de mate van culturele integratie, 
waaronder individualisering en secularisering. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 
betekenis van religie. Uit eerder onderzoek naar sociaal-culturele integratie bleek dat 
verschillende indicatoren sterk samenhangen met buurtkenmerken (Dagevos 2001; 
Gijsberts en Dagevos 2005). Hier gaan we na of de etnische samenstelling van de 
buurt een effect heeft op sociaal-culturele integratie.

Met deze meting van sociaal-culturele integratie impliceren we niet zonder meer 
dat allochtonen ook contacten met autochtonen móeten hebben of dat ze moderne 
opvattingen móeten aanhangen. De keuze van de indicatoren en wijze van opera-
tionaliseren is niet door deze mening bepaald. We hebben weliswaar een maatstaf 
nodig waaraan we de verschillen tussen en binnen groepen kunnen afmeten, maar 
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die maatstaf is daarmee nog geen normatief standpunt. Of allochtonen vaak met 
autochtonen moeten omgaan of modern moeten denken, is volgens ons vooral een 
empirische vraag, te beantwoorden in relatie tot onder meer werk en wederzijdse 
beeldvorming. Het beschikbare onderzoek wijst niet op eenduidige positieve of 
negatieve effecten. De samenhang tussen de kansen op werk en het hebben van con-
tacten met autochtonen is doorgaans niet sterk of afwezig (in hoofdstuk 6 vinden we 
bv. geen signifi cante samenhang met de kans op werkloosheid). Moderne opvattin-
gen hangen echter wel sterk samen met de kans op arbeidsparticipatie (zie eveneens 
hoofdstuk 6). Bovendien is er een duidelijke relatie tussen enerzijds sociale contacten 
tussen allochtonen en autochtonen en anderzijds een positieve wederzijdse beeldvor-
ming en het gevoel van allochtonen dat zij in dit land geaccepteerd worden (Gijsberts 
en Dagevos 2005; Vervoort et al. (nog te verschijnen); hoofdstuk 11).

In dit hoofdstuk beschrijven we de positie van de vier grote allochtone groepen op 
de verschillende indicatoren1 en kijken we – op twee manieren – naar de ontwik-
kelingen: enerzijds door leeftijdscategorieën en generaties met elkaar te vergelijken, 
anderzijds door een vergelijking door de tijd te maken. Dit laatste kan niet voor alle 
hier besproken indicatoren; sommige zijn niet in eerder onderzoek gemeten, bij 
andere indicatoren ontbreken vergelijkbare metingen.2 Het onderzoek bestrijkt de 
tijdreeksen 1998, 2002 en 2006. Voor ontwikkelingen in sociale contacten beschik-
ken we over gegevens van 1994 tot en met 2006. Het Survey integratie minderheden 
(sim) levert de gegevens voor 2006, voor de andere jaren is het onderzoek Sociale 
positie en voorzieningengebruik allochtonen (spva) de bron. Omdat het design van 
het sim ten opzichte van de spva aanzienlijk is veranderd (zie Dagevos et al. 2007), is 
voorzichtigheid geboden bij de uitkomsten van de tijdreeksen.3

7.2 In hoeverre voelen allochtonen zich Nederlander?

Groepen verschillen nogal in de mate waarin ze zich Nederlander voelen of zich juist 
tot de eigen etnische herkomstgroep rekenen. Veel Turken (58%) voelen zich vooral 
Turk. Dit is een substantieel verschil met Marokkanen, van wie 46% zich overwegend 
Marokkaan voelt. Veel Marokkanen beschouwen zichzelf als Nederlander én als 
Marokkaan. Het aandeel Turken en Marokkanen dat zich vooral Nederlander voelt, 
is met 12 respectievelijk 14% betrekkelijk gering. Niet onverwacht zijn de verschil-
len met Surinamers en Antillianen groot: circa 40% van de Surinamers voelt zich 
vooral Nederlander en nog eens 40% identifi ceert zich met zowel de Surinaamse als 
de Nederlandse groep. Het aandeel dat zich vooral identifi ceert met de eigen her-
komstgroep is in vergelijking met de andere allochtone groepen het kleinst. Bij de 
Antillianen is de mate van identifi catie in dezelfde aandelen over de drie categorieën 
verdeeld: ongeveer een derde voelt zich vooral betrokken bij de eigen herkomstgroep, 
een derde heeft hierover gemengde gevoelens en een derde voelt zich vooral Neder-
lander (tabel 7.1).
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Tabel 7.1
Identifi catie van allochtonen met de eigen groep en/of met Nederlanders, 2006 (in procenten)

voelt zich vooral lid
eigen groep

evenveel lid eigen groep
als Nederlander voelt zich vooral Nederlander

Turken 58 30 12

Marokkanen 46 40 14

Surinamers 20 40 39

Antillianen 35 32 33

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Vooral binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap zijn de verschillen tussen 
leeftijdsgroepen groot: jongeren identifi ceren zich aanzienlijk minder vaak dan 
ouderen met de etnische herkomstgroep. Je zou hier kunnen spreken van voort-
gaande integratie, zij het dat deze opvattingen natuurlijk niet statisch zijn en kunnen 
veranderen naarmate men ouder wordt. Bij de Surinamers en Antillianen zijn de 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen niet groot; alleen de Surinaamse 65-plussers 
voelen zich wat vaker dan anderen vooral Surinamer.

De verschillen tussen de eerste en tweede generatie zijn aanzienlijk, en dit geldt in 
het bijzonder voor de Antillianen. Leden van de tweede generatie rekenen zich maar 
zelden tot de Antilliaanse groep. Eerder in dit rapport bleek al dat zij een bijzondere 
positie hebben en goed geïntegreerd zijn. Velen van hen zijn afkomstig uit midden-
klassengezinnen van Antillianen die naar Nederland kwamen om te studeren. Ze 
hebben het hoge opleidingsniveau van hun ouders overgenomen en doen het meestal 
goed op de arbeidsmarkt. Ook is bij hen het aandeel gemengde huwelijken hoog en, 
zo blijkt uit tabel 7.2, voelen velen van hen zich (overwegend) Nederlander. Ook bij 
de Turken en Marokkanen rekenen leden van de tweede generatie zich aanzienlijk 
minder tot de etnische herkomstgroep dan personen van de eerste generatie: circa 
twee derde voelt zich ook/geheel Nederlander. Zeker gezien de totaalscore en het 
beeld van de Turkse jongeren, is het aandeel Turken van de tweede generatie dat zich 
overwegend Turks noemt betrekkelijk laag.

Vooral bij de Turken is er een duidelijke samenhang tussen de mate van identifi catie 
en het opleidingsniveau: hoe hoger de opleiding, des te minder identifi ceert men zich 
met de etnische herkomstgroep. Bij de Marokkanen ligt de cesuur vooral bij degenen 
die ten hoogste basisonderwijs hebben genoten, en anderen. Bij de Surinamers en 
Antillianen is het verband tussen het opleidingsniveau en de mate van identifi catie 
met de etnische herkomstgroep niet sterk.
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Tabel 7.2
Aandeel allochtonen dat zich vooral lid voelt van de etnische herkomstgroep, 2006
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

totaal 58 46 20 35

mannen 55 46 21 34

vrouwen 61 47 20 37

15-24 jaar 45 35 20 35

25-44 jaar 57 44 19 36

45-64 jaar 73 63 21 33

≥ 65 jaar 85 65 28 34

eerste generatie 66 50 24 42

tweede generatie 36 33 11 9

maximaal bao 72 60 19 42

vbo/mavo 56 36 23 38

mbo/havo/vwo 48 37 22 31

hbo/wo 34 37 16 35

< 5% niet-westerse allochtonen in de buurt 32 38 9 23

5%-10% 51 32 19 28

11%-20% 55 35 21 36

21%-40% 58 47 21 38

> 40% 69 62 23 41

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Het wonen in een witte wijk blijkt samen te hangen met de mate waarin men zich met 
de eigen groep identifi ceert. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor Turken in witte wijken, 
al moeten we hier voorzichtig zijn, omdat de steekproefaantallen niet zo groot zijn.

Uit een uitgevoerde multilevelanalyse (zie bijlage B7.1) komt naar voren dat er 
sprake is van een zelfstandig buurteffect, ook wanneer we rekening houden met 
geslacht, leeftijd, beheersing van de Nederlandse taal en generatie. Oorzaak en 
gevolg laten zich hier niet gemakkelijk onderscheiden. Het is denkbaar dat personen 
die zich sterk met de eigen groep identifi ceren in de buurt willen wonen van leden 
van de eigen groep, en om die reden in ‘zwarte’ wijken terechtkomen. Het is even-
eens denkbaar dat het wonen in een zwarte wijk de identifi catie met de eigen groep 
versterkt.
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Uit de analyse blijkt ook dat de geconstateerde verschillen tussen de allochtone 
groepen signifi cant zijn: Turken identifi ceren zich het sterkst met de herkomstgroep, 
gevolgd door Marokkanen, Antillianen en Surinamers.

7.3 Sociale contacten tussen minderheden en autochtonen

Turken zijn in hun sociale contacten het meest gericht op leden van de eigen groep. 
Twee derde van de Turken gaat in de vrije tijd vooral om met leden van de eigen 
groep. Ruim een derde heeft in de vrije tijd nooit contacten met autochtonen. Met 
deze cijfers onderscheiden Turken zich in hoge mate van andere allochtone groe-
pen, inclusief de Marokkanen. Iets meer dan de helft van de Marokkanen verkeert 
in de vrije tijd overwegend in eigen kring; 30% gaat in de vrije tijd nooit om met 
autochtonen. Een behoorlijk deel van hen (30%) heeft een gemengde vrienden- en 
kennissenkring. In vergelijking met de Turken gaan wat meer Marokkanen vooral 
om met autochtonen. Bij beide groepen is het aandeel met een overwegend autoch-
tone vrienden- en kennissenkring echter betrekkelijk gering (tabel 7.3). Surinamers 
hebben vaak een gemengde vrienden- en kennissenkring. Daarnaast gaat eenderde 
overwegend om met leden van de eigen herkomstgroep en heeft een derde van hen in 
de vrije tijd vooral contacten met autochtone Nederlanders. In vergelijking daar-
mee is het beeld bij Antillianen wat meer gepolariseerd: een groot deel (41%) heeft 
een overwegend autochtone vrienden- en kennissenkring, terwijl een derde vooral 
omgaat met leden van de eigen herkomstgroep. Dit weerspiegelt de verschillen 
binnen de Antilliaanse groep.

Autochtonen verkeren vaak in eigen kring: 91% gaat vooral om met leden van de 
eigen herkomstgroep, meer dan de helft gaat in de vrije tijd nooit om met alloch-
tonen. Bij deze cijfers moet wel worden bedacht dat statistisch gezien de kans van 
autochtonen om allochtonen te ontmoeten aanzienlijk kleiner is dan omgekeerd.

Tabel 7.3
Etnische signatuur van vrijetijdscontacten, 2006 (in procenten)

meer met leden eigen groep (tussen 
haken degenen die nooit contact 
hebben met autochtonen)

evenveel met leden 
eigen groep als met 
autochtonen meer met autochtonen

Turken 66 (35) 24 11

Marokkanen 54 (30) 30 16

Surinamers 31 (14) 39 30

Antillianen 31 (17) 28 41

autochtonen 91 (52) 6 3a

a Meer met allochtonen.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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Jongeren en hoger opgeleiden vaker contact met autochtonen
Vrouwen zijn wat vaker op de eigen groep gericht dan mannen. Dit is bij alle groe-
pen zo. Hoewel jongere Turken en Marokkanen vaker contacten onderhouden met 
autochtonen dan ouderen, blijft het opvallend dat meer dan de helft van de jongere 
Turken en Turken van de tweede generatie in de vrije tijd vooral omgaat met leden 
van de eigen herkomstgroep. Bij de Marokkanen is dit aandeel lager, maar ook bij 
hen verkeert ruim 40% van de jongeren en van de tweede generatie in de vrije tijd 
vooral in eigen kring. Bij de Surinamers en Antillianen verschillen de leeftijdsgroe-
pen weinig van elkaar, met uitzondering van de Antilliaanse 65-plussers. Opnieuw 
nemen Antillianen van de tweede generatie een opmerkelijke positie in: velen van 
hen hebben een gemengde of overwegend autochtone vrienden- en kennissenkring 
(tabel 7.4).

Tabel 7.4
Aandeel allochtonen dat in de vrije tijd meer contact heeft met de eigen groep, 2006
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

totaal 66 54 31 31

mannen 63 53 29 26

vrouwen 69 55 33 36

15-24 jaar 56 41 29 32

25-44 jaar 65 52 31 31

45-64 jaar 73 68 34 29

≥ 65 jaar 94 81 31 50

eerste generatie 80 57 34 37

tweede generatie 52 43 24 13

maximaal bao 79 69 43 45

vbo/mavo 64 47 30 36

mbo/havo/vwo 53 42 34 31

hbo/wo 51 36 19 16

< 5% niet-westerse allochtonen in buurt 34 35 10 11

5%-10% 53 33 19 20

11%-20% 62 49 26 26

21%-40% 68 55 31 45

> 40% 78 69 44 44

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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Hoe hoger de opleiding, hoe vaker er contacten zijn met autochtonen. Deze samen-
hang zien we bij alle groepen. Het opleidingsniveau is dus van groot belang voor de 
(structurele en sociaal-culturele) integratie van allochtone groepen.

Verder maakt het voor de etnische signatuur van de contacten uit waar iemand 
woont. In wijken waar weinig allochtonen wonen, zijn de contacten met autochto-
nen veelvuldiger dan in wijken met hoge aandelen allochtonen. Dit geldt voor alle 
groepen.

Dat de etnische samenstelling van de wijk ertoe doet, blijkt ook uit de multilevelana-
lyse (zie bijlage B7.2). Er is sprake van een sterk en signifi cant verband tussen de wijk 
waarin men woont en de mate waarin men contacten met autochtone Nederlanders 
onderhoudt, ook wanneer we rekening houden met verschillen in opleiding, Neder-
landse taalvaardigheid en leeftijd en geslacht. Daarmee is niet zonder meer duidelijk 
hoe de causaliteit loopt. Het is denkbaar dat allochtonen die weinig met autochtonen 
omgaan, in concentratiewijken terechtkomen. Tegelijkertijd is het voorstelbaar dat 
allochtonen in concentratiewijken geringe kansen hebben om met autochtonen om 
te gaan, eenvoudigweg omdat ze daar niet wonen (zie tevens hoofdstuk 8). Verder 
blijkt duidelijk uit de analyse dat een hoger opleidingsniveau, een goede beheersing 
van de Nederlandse taal en het behoren tot de tweede generatie samenhangen met 
meer contacten met autochtonen. Genoemde samenhangen blijken tamelijk robuust, 
ze zijn al verschillende malen gevonden in eerder onderzoek (Dagevos 2002; Dagevos 
2005; Gijsberts en Dagevos 2005; Van der Laan Bouma-Doff 2005).

Turken en Marokkanen blijven vooral op eigen groep gericht, Surinamers steeds meer en 
Antillianen steeds minder contacten met autochtonen
Uit gegevens over de ontwikkelingen in sociale contacten tussen allochtonen en 
autochtonen in de periode 1994-2006 blijkt dat Turken en Marokkanen niet meer 
vrijetijdscontacten hebben gekregen met autochtonen (fi guur 7.1). Bij Turken is 
eerder sprake van het tegenovergestelde; de sociale afstand is dus niet verminderd. 
Anders is dit bij de Surinamers, bij wie het aandeel dat vooral met de leden van de 
eigen groep omgaat enigszins is afgenomen. Bij de Antillianen is het aandeel dat 
vooral met leden van de eigen groep omgaat tussen 2002 en 2006 toegenomen. Dit 
beeld wordt grotendeels bevestigd wanneer we kijken naar gegevens over allochto-
nen die in de vrije tijd vooral omgaan met autochtonen (zie bijlage B7.3).

Alles bijeengenomen is het beeld niet gunstig. De sociale afstand tussen Turken 
en Marokkanen enerzijds en autochtonen anderzijds blijft groot en is in de afgelo-
pen twaalf jaar niet veranderd. Ook het beeld bij de Antillianen wijst hierop: uit de 
gegevens over de laatste vier jaren blijkt dat meer Antillianen in de vrije tijd vooral 
omgaan met leden van de eigen groep. Alleen bij de Surinamers vertoont de sociale 
afstand met autochtone Nederlanders een dalende tendens.
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Figuur 7.1
Aandeel allochtonen dat in de vrije tijd meer contact heeft met de eigen groep, 13 SPVA-
gemeenten, 1994, 1998, 2002, 2006 (in procenten)a

a Deze cijfers hebben betrekking op gegevens van de 13 SPVA-gemeenten. Hierdoor wijken de cijfers van 2006 in 
 figuur 7.1 af van die in tabel 7.3.

Bron: ISEO (SPVA’94); ISEO/SCP (SPVA’98); ISEO/SCP (SPVA’02); SCP (SIM’06) gewogen 
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In grote lijnen is de mate van vrijetijdscontacten de resultante van individuele ken-
merken als opleiding, werk, taalvaardigheid en geneigdheid om interetnisch contact 
te hebben, en daarnaast van contextkenmerken als etnische woonconcentratie en 
maatschappelijk klimaat. Door immigratie is het aantal Turken, Marokkanen en 
Antillianen de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit heeft niet alleen de wooncon-
centratie vergroot, ook zijn er personen bijgekomen met een lage opleiding en een 
beperkte beheersing van het Nederlands. Deze kenmerken en de toename van de 
woonconcentratie hebben een ongunstig effect op het onderhouden van contacten 
met autochtonen. Tegelijkertijd is de sociaal-economische differentiatie binnen 
deze groepen groter geworden. We zien duidelijk een middenklasse ontstaan, het 
opleidingsniveau neemt toe en hoewel de laagconjunctuur van de afgelopen jaren 
de arbeidsmarktpositie geen goed heeft gedaan, is het aandeel werkenden groter 
dan tien jaar geleden. Bij het onderhouden van sociale contacten met autochtonen 
spelen dus verschillende factoren een rol die op elkaar inwerken en ertoe leiden dat 
bij de Turken en Marokkanen de sociale afstand op hetzelfde hoge niveau blijft en bij 
de Antillianen zelfs is toegenomen. Het slechte maatschappelijke klimaat rondom 
allochtonen en hun integratie zal daarop eveneens van invloed zijn geweest. Dit heeft 
de Surinamers er in elk geval niet van weerhouden om hun contacten met autoch-
tonen te versterken. Zij hebben als groep minder immigratie te verwerken gehad en 
nemen in de etnische hiërarchie een gunstiger positie in dan de andere groepen (zie 
ook hoofdstuk 11).
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Allochtonen en autochtonen bij elkaar op bezoek
Wanneer we kijken in hoeverre autochtonen bij allochtonen over de vloer komen, is 
het beeld in grote lijnen gelijk aan dat over de etnische signatuur van de vrienden- en 
kennissenkring. Turken krijgen het minst vaak bezoek van autochtone vrienden en 
buren. Het verschil met Marokkanen is hier echter minder groot dan wanneer het 
gaat om de etnische signatuur van vrijetijdscontacten. Het lijkt er dus op dat Marok-
kanen vooral buitenshuis contact hebben met autochtonen. Surinamers en Antillia-
nen krijgen aanzienlijk vaker bezoek van autochtonen dan Turken en Marokkanen. 
Betrekkelijk weinig autochtonen ontvangen thuis allochtone gasten. De relevante 
gegevens en de uitkomsten van de uitgevoerde multilevelanalyse zijn te vinden in 
bijlage B7.4 en B7.5. Net als bij de vrijetijdscontacten blijkt uit deze analyse duidelijk 
het effect van de wijk waarin men woont: in zwarte wijken is de kans dat men een 
autochtoon over de vloer krijgt veel kleiner dan in witte en gemengde wijken. 

Gemengde huwelijken en relaties
In hoofdstuk 2 zijn cijfers gepresenteerd over de etnische herkomst van huwelijks-
partners van mannen die in 2003 een huwelijk hebben gesloten. Vooral Turken trou-
wen in overgrote meerderheid met iemand van de eigen herkomstgroep. Personen 
van de tweede generatie wijken daarbij niet af van leden van de eerste. Wel trouwen 
ze vaker met een Turk die uit Nederland afkomstig is en halen ze minder vaak dan 
de eerste generatie een partner uit het herkomstland. Ook Marokkanen trouwen 
overwegend in eigen kring, maar hier valt op dat 14% van de tweede generatie 
Marokkaanse mannen in 2003 met een autochtone partner is getrouwd. Surinamers 
en Antilianen kiezen veel vaker voor een autochtone huwelijkspartner. Van de tweede 
generatie Antilliaanse mannen was in 2003 maar liefst 75% met een autochtone 
Nederlander getrouwd. Huwelijkspartners uit het land van herkomst komen bij Suri-
namers en vooral bij Antillianen nauwelijks voor.

Deze cijfers maken duidelijk hoeveel gemengde huwelijken er per jaar zijn geslo-
ten, maar we weten daarmee nog niet in hoeverre binnen de totale groep gemengde 
huwelijken voorkomen. Het sim bevat deze informatie. Van de gehuwde Turken en 
Marokkanen in Nederland heeft 3% een autochtone huwelijkspartner. Van de Suri-
naamse huwelijken is 26% gemengd en bij de Antillianen geldt dit voor 41% van de 
huwelijken.

Ook bevat het sim gegevens over de etnische herkomst van partners. Dit betreft 
dus ook personen die niet gehuwd zijn. De aantallen staan bovendien toe om onder-
scheid te maken naar generatie (tabel 7.5).

Wanneer we ook de ongehuwden erbij betrekken, dan zie we dat ook de tweede 
generatie Turken in enige mate (14%) een relatie heeft met een autochtone partner. 
De Marokkaanse tweede generatie heeft in meerderheid een partner uit de eigen 
groep, maar 21% van hen heeft een autochtone partner en nog eens 12% heeft een 
partner afkomstig uit een andere etnische groep. Of dit tot een huwelijk leidt is 
nog vraag twee. Zeker onder de Turkse tweede generatie komt een huwelijk met 
een autochtone Nederlander weinig voor. Surinamers en Antillianen van de tweede 
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generatie hebben vaak een partner die niet tot de etnische herkomstgroep behoort. 
De helft van de Surinaamse tweede generatie heeft een autochtone partner, onder de 
Antilliaanse tweede generatie geldt dit voor bijna twee derde.

Tabel 7.5
Etnische herkomst van de partner (gehuwd en ongehuwd) naar etnische groep en generatie, 
2006 (in procenten)

eigen groep autochtoon anders

Turken 94 4 2

eerste generatie 96 2 2

tweede generatie 82 14 4

Marokkanen 89 5 6

eerste generatie 91 4 5

tweede generatie 68 21 12

Surinamers 62 29 9

eerste generatie 68 24 9

tweede generatie 38 48 15

Antillianen 39 40 20

eerste generatie 47 34 19

tweede generatie 12 60 30

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Wil men contact?
De mate waarin de groepen van elkaar verschillen in het contact dat ze met autoch-
tonen onderhouden komt ook terug in de houdingen die zij daar over hebben (tabel 
7.6). Turken hebben het vaakst bezwaren wanneer hun kinderen veel Nederlandse 
vrienden zouden hebben. Ook staan zij het vaakst afkerig tegenover een autochtone 
huwelijkspartner. Wel maakt het uit of het vriendschappelijke contacten betreft die 
de kinderen hebben met autochtonen of wanneer het gaat om de partner van hun 
kinderen. Een autochtone partner is voor veel Turken en Marokkanen een brug te 
ver. Surinamers en Antillianen daarentegen vinden dit bijna nooit een bezwaar. Dit 
is gezien het hoge aandeel gemengde relaties bij (tweede generatie) Surinamers en 
Antillianen ook niet verwonderlijk.
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Tabel 7.6
Houding ten aanzien van de etnische herkomst van vrienden en partner van de kinderen (voor 
autochtonen: allochtone vrienden/allochtone partner), 2006 (in procenten)

(helemaal) niet vervelend als kinderen 
veel Nederlandse vrienden hebben

(helemaal) niet vervelend als kinderen 
Nederlandse partner kiezen

Turken 78 40

Marokkanen 84 45

Surinamers 93 89

Antillianen 94 94

autochtonena 70 59

a Formulering bij autochtonen: allochtone vrienden en allochtone partner.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Een behoorlijk deel van de autochtonen heeft bezwaar tegen allochtone vrienden 
voor hun kinderen. Dit aandeel is groter dan bij de allochtonen. Ook een allochtone 
huwelijkspartner stuit bij een grote groep autochtonen op bezwaren; vaker dan bij-
voorbeeld Surinamers en Antillianen vinden ze het minder gewenst dat hun kinde-
ren kiezen voor een gemengde relatie. Bij zowel autochtonen als allochtonen bestaat 
er dus bij omvangrijke groepen een behoorlijke sociale afstand.

7.4 Culturele integratie

Bij het meten van culturele integratie rijst direct de vraag waaraan dit kan worden 
afgemeten. Ook onder autochtonen bestaat er immers een grote diversiteit aan 
opvattingen, waarden en oriëntaties, waardoor het niet eenvoudig is om aan te geven 
hoe culturele integratie kan worden vastgesteld. Dit is zo, maar het betekent niet 
dat we geen uitspraken kunnen doen over verschillen in opvattingen tussen alloch-
tonen en autochtonen. In deze publicatie sluiten we aan bij de eerder gekozen lijn 
om culturele integratie in verband te brengen met modernisering (zie Rapportage 
minderheden 2003 en Jaarrapport Integratie 2005). De overgang van een agrarische naar 
een (post)industriële samenleving is gepaard gegaan met veranderingen in opvattin-
gen over wat passend en wenselijk is. In het kort gezegd worden opvattingen over het 
gewenste gedrag steeds minder bepaald door godsdienstige voorschriften, groeps-
banden en sekse; individualisering, secularisering en emancipatie vormen kernbe-
grippen. Deze opvattingen die te herleiden zijn tot het proces van modernisering 
zijn in deze paragraaf het ijkpunt waaraan verschillen in culturele oriëntaties tussen 
groepen worden afgemeten. Door culturele integratie op deze manier vast te stellen 
impliceren we niet dat de opvattingen van allochtone groepen zich in deze richting 
zullen of moeten ontwikkelen. Hierop is in de inleiding van dit hoofdstuk al gewe-
zen. Aan de orde komen opvattingen over emancipatie, de betekenis van familieban-
den en – tamelijk uitgebreid – religie.
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Opvattingen over de rol van mannen en vrouwen
Hoe de leden van de verschillende allochtone groepen denken over de rol van 
mannen en vrouwen is afgemeten aan de score op de volgende stellingen:
– Bij het krijgen van een kind moet de vrouw stoppen met werken.
– De vrouw kan het beste de verantwoordelijk hebben voor het huishouden.
– De man kan het beste de verantwoordelijkheid hebben voor het geld.
– Voor jongens is het belangrijker dan voor meisjes om hun eigen geld te verdienen.

Deze vier items vormen een schaal en zijn samengenomen.4

Turken denken het meest traditioneel over de rollen van mannen en vrouwen, Marok-
kanen volgen op korte afstand. Tussen autochtonen, Surinamers en Antillianen 
bestaan er op dit vlak weinig verschillen. Leden van deze groepen hebben duidelijk 
modernere opvattingen over de emancipatie van vrouwen dan Turken en Marokka-
nen (tabel 7.7).

Voor alle groepen geldt dat vrouwen progressievere opvattingen hebben dan 
mannen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.

Binnen de Marokkaanse groep bestaan tussen de leeftijdscategorieën grote 
verschillen in opvattingen over man-vrouwrollen. Ook bij de andere groepen denken 
ouderen traditioneler over de rolverdeling van mannen en vrouwen dan jongeren. 
Onder de Surinamers, Antillianen en autochtonen zijn de verschillen tussen de 
onderscheiden leeftijdscategorieën echter minder groot dan bij de Marokkanen.

Marokkanen van de tweede generatie denken aanmerkelijk progressiever over de 
verdeling van man-vrouwrollen dan leden van de eerste generatie. Dit wijst opnieuw 
op de grote verscheidenheid in opvattingen binnen deze groep. Ook de Turkse 
tweede generatie heeft modernere opvattingen dan de eerste, maar de afstand tussen 
de generaties is minder groot dan bij de Marokkanen. Verder heeft de tweede gene-
ratie Antillianen duidelijk meer egalitaire opvattingen over de rol van mannen en 
vrouwen dan de eerste generatie.

Hoe hoger het opleidingsniveau, des te moderner de opvattingen. Dit geldt voor 
alle groepen. De afstand tussen lager en hoger opgeleiden is fors.

Alleen bij de Turken is te zien dat degenen die in wijken wonen met veel alloch-
tonen meer traditionele opvattingen hebben dan Turken in de in meer gemengde 
en witte wijken. Bij de andere groepen is deze samenhang grotendeels afwezig. Dit 
beeld verschilt dus duidelijk met wat we eerder zagen bij de contacten tussen alloch-
tonen en autochtonen (die wel sterk verschilden tussen buurten).

Het ontbreken van een buurteffect wordt bevestigd door de uitgevoerde multilevel-
analyses (zie bijlage B7.6). Kenmerken van de wijk lijken dus belangrijker te zijn voor 
de contacten tussen allochtonen en autochtonen dan voor opvattingen over man-
vrouwrollen. Uit de analyses blijkt dat van de allochtone groepen Turken het minst 
en Surinamers het meest progressief denken over man-vrouwrollen. Als we controle-
ren op de in de analyse opgenomen kenmerken, dan verschillen Surinamers niet van 
autochtonen. Verder draagt een hoog opleidingsniveau, een goede beheersing van 
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de Nederlandse taal en het behoren tot de tweede generatie bij aan de kans dat men 
moderne opvattingen aanhangt over de rollen die mannen en vrouwen behoren te 
vervullen.

Tabel 7.7
Opvattingen over man-vrouwrollen, 2006 (in gemiddelde scores van 1-5: hoe hoger des te 
moderner)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 3,1 3,3 3,8 3,7 3,8

mannen 3,0 3,1 3,6 3,6 3,7

vrouwen 3,2 3,4 3,9 3,8 3,9

15-24 jaar 3,2 3,5 3,8 3,7 3,8

25-44 jaar 3,2 3,3 3,9 3,8 4,0

45-64 jaar 2,9 2,9 3,5 3,6 3,8

≥ 65 jaar 2,4 2,5 3,3 3,1 3,4

eerste generatie 3,1 3,1 3,7 3,6

tweede generatie 3,3 3,6 3,9 4,0

maximaal bao 2,9 2,9 3,3 3,2 3,3

vbo/mavo 3,1 3,4 3,6 3,4 3,5

mbo/havo/vwo 3,3 3,5 3,9 3,8 3,9

hbo/wo 3,7 3,7 4,1 4,1 4,2

< 5% niet-westerse allochtonen 3,4 3,4 3,6 3,7 3,7

5%-10% 3,3 3,4 3,8 3,8 3,8

11%-20% 3,2 3,3 3,7 3,7 4,0

21%-40% 3,1 3,3 3,8 3,7 3,9

> 40% 2,9 3,1 3,7 3,5 4,1

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Marokkanen en Surinamers denken progressiever over de rollen van mannen en vrouwen
Turken en Antillianen zijn in de periode 1998-2006 niet anders gaan denken over de 
rollen van mannen en vrouwen. Hun gemiddelde scores zijn niet wezenlijk veran-
derd. De scores op deze schaal vertonen bij Marokkanen en Surinamers wel een 
stijgende tendens; zij zijn gemiddeld gesproken wat progressiever gaan denken over 
de rollen van mannen en vrouwen. De resultaten zijn te vinden in bijlage B7.7.
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Belang van familiebanden
Het losser worden van familierelaties vormt één van de onderdelen van het bredere 
proces van modernisering en individualisering. In het sim-onderzoek zijn diverse 
uitspraken voorgelegd over het belang van familiebanden:
– Bij belangrijke beslissingen moeten oudere familieleden meer invloed hebben dan 

jongere.
– Kinderen kunnen het beste thuis blijven wonen tot ze gaan trouwen.
– Ik vertrouw meer op mijn vrienden dan op mijn familie.
– Kinderen die dichtbij hun ouders wonen moeten minstens een keer per week bij 

hun ouders op bezoek gaan.

Deze vier items vormen een schaal.5 We beperken ons hier tot de belangrijkste 
resultaten (zie bijlage B7.8 voor de cijfers). Veel Turken en Marokkanen hechten een 
groot belang aan nauwe familierelaties met veelvuldige onderlinge contacten en 
traditionele gezagsverhoudingen. Surinamers en Antillianen wijken in dit opzicht af 
van de mediterrane groepen. Maar anders dan bij de opvattingen over de rolverdeling 
van mannen en vrouwen laten autochtonen nu een duidelijk hogere score zien dan 
Surinamers en Antillianen; autochtonen hechten het meest aan geïndividualiseerde 
verhoudingen binnen het huishouden.

Vrouwen hebben gemiddeld gesproken wat modernere opvattingen over familie-
banden dan mannen, maar de verschillen zijn minder groot dan bij de opvattingen 
over man-vrouwrollen.

Opnieuw laat de Marokkaanse groep een hoge mate aan variëteit zien. De ver-
schillen tussen leeftijdsgroepen zijn groot. Oudere Marokkanen denken zeer 
traditioneel over de verhoudingen binnen de familie, in vergelijking daarmee zijn 
Marokkaanse jongeren aanzienlijk progressiever. Ook bij de Turkse groep zijn de 
verschillen in opvattingen tussen de leeftijdscategorieën tamelijk groot. De ver-
schillen met de andere groepen blijven echter aanzienlijk. Zo denken jonge Turken 
en Marokkanen traditioneler over familiebanden dan Surinaamse en Antilliaanse 
65-plussers. Bij de Surinamers, Antillianen en autochtonen denken jongeren niet 
wezenlijk anders over familiebanden dan ouderen.

Net als bij de opvattingen over emancipatie bestaan er tussen de eerste en tweede 
generatie Marokkanen behoorlijke verschillen. We zien dit ook bij de eerste en 
tweede generatie Antillianen.

Opleidingsniveau blijkt een belangrijke motor achter (sociaal-culturele) integra-
tie te zijn. Hoger opgeleiden vinden meer geïndividualiseerde familieverhoudingen 
van groter belang dan lager opgeleiden. We zien dit bij alle groepen. Wel is het zo 
dat hoger opgeleide Turken en Marokkanen meer traditionele opvattingen hebben 
dan hoger opgeleide Surinamers, Antillianen en autochtonen. Het opleidingsniveau 
smeert dus niet alle verschillen weg (hierbij moet worden opgemerkt dat verschil-
len in de samenstelling van de categorie hoger opgeleiden ook nog een rol kunnen 
spelen).
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Vooral bij Turken en Marokkanen zien we een samenhang tussen de etnische samen-
stelling van de buurt en de opvattingen over familiebanden. De multivariate analyse 
(zie bijlage B7.9) wijst inderdaad uit dat er sprake is van een zelfstandig ‘buurteffect’. 
Vooral in zwarte wijken hechten allochtonen sterk aan familiebanden. Het kan zijn 
dat dit een reden is om bij elkaar te wonen.

Stabiel beeld voor de periode 1998-2006
Helaas beschikken we niet over gegevens waarmee we de schaal voor familiebanden 
voor de jaren 1998 en 2006 kunnen reconstrueren. Het is uitsluitend mogelijk om te 
kijken of de opvattingen zijn veranderd over het volgende item: bij belangrijke beslis-
singen moeten oudere familieleden meer invloed hebben dan jongere. Groot zijn de 
veranderingen niet. De opvattingen van de Surinamers zijn nog het meest veranderd: 
zij zijn over dit onderwerp gemiddeld wat progressiever gaan denken (zie bijlage 
B7.10).

Zowel behoud van eigen cultuur als aanpassing aan dominante cultuur?
Vooral vanuit sociaalpsychologische hoek is kritiek geleverd op de theorieën over 
(gesegmenteerde) assimilatie. Deze zijn, zo luidt de kritiek, gebaseerd op een eendi-
mensionele kijk op culturele veranderingen. Leden van minderheidsgroepen zouden 
naarmate ze langer in het bestemmingsland verblijven geleidelijk aan de cultuur 
van de herkomstgroep verliezen en opgaan in de hoofdstroom van de ontvangende 
samenleving. Onze benadering van sociaal-culturele integratie is tot op zekere 
hoogte ook op deze theorie gestoeld (sociale contacten met autochtonen nemen toe, 
culturele verschillen nemen af). Van diverse kanten is erop gewezen dat deze voor-
stelling van zaken niet realistisch is. Het streven om de eigen cultuur te behouden 
kan namelijk samengaan met het streven om zich aan te passen aan de cultuur van 
de ontvangende samenleving (zie Berry en Sam 1997 voor bidimensionele modellen 
van acculturatie). Minderheidsgroepen kunnen zich zowel oriënteren op de cultuur 
van het ontvangende land als op de eigen cultuur. De acculturatiestrategie waarin 
leden van minderheidsgroepen zich zowel oriënteren op de cultuur van het ontvan-
gende land als op de eigen cultuur, wordt wel bestempeld als integratie. In het geval 
van assimilatie zijn minderheden uitsluitend gericht op aanpassing aan de cultuur van 
de ontvangende samenleving (adaptation without maintenance). Als het omgekeerde 
plaatsvindt is er sprake van separatie: leden van minderheidsgroepen richten zich dan 
overwegend op de eigen cultuur.

Een ander punt van kritiek op de theorievorming rondom (gesegmenteerde) 
assimilatie is dat deze voorbijgaat aan de mogelijkheid dat acculturatiestrategieën 
contextgebonden zouden kunnen zijn (Andriessen 2006). Het is goed denkbaar dat 
in het privédomein de oriëntatie op de cultuur van de eigen groep sterker is dan op 
het werk of op school.

Tegen deze achtergrond zijn in het sim de volgende twee vragen zijn gesteld: (1) 
Vindt u dat [etnische groep] in hun gezinsleven de [etnische groep] cultuur moeten 
behouden of dat zij zich aan moeten passen aan de Nederlandse cultuur?; (2) En op 
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school of in het werk? Bij deze vraagstellingen horen nog de volgende opmerkingen. 
In de eerste plaats gaat het bij deze vragen dus om houdingen over cultuurbehoud en 
aanpassing aan de autochtone cultuur, en niet of men dit ook feitelijk doet. Verder 
bleek het niet goed mogelijk om in de vraagstelling direct aan te sluiten op Berry’s 
noties. Zijn centrale punt is dat cultuurbehoud en aanpassing tegelijkertijd kunnen 
voorkomen. Een dergelijke vraagstelling bleek door respondenten niet goed te 
worden begrepen6 zodat voor de huidige vraagformulering is gekozen.

Met die laatste kanttekening zouden we in tabel 7.8 de categorie ‘helemaal de 
cultuur van het herkomstland behouden’ als een indicatie voor separatie kunnen 
beschouwen en ‘helemaal aanpassen aan de Nederlandse cultuur’ als een teken van 
assimilatie. De twee tussenliggende categorieën wijzen dan op Berry’s integratie. Zo 
bezien domineert bij Turken en Marokkanen wat vaker dan bij Surinamers en Antil-
lianen separatie en iets minder vaak assimilatie als acculturatiestrategie.

Tabel 7.8
Opvattingen over het behoud van de eigen cultuur en het aanpassen aan de Nederlandse cultuur 
in het gezinsleven en op school of op het werk, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

gezinsleven

helemaal de cultuur van het land 
van herkomst behouden 30 26 15 14 17

een beetje de cultuur van het land 
van herkomst behouden 26 33 34 28 29

een beetje aanpassen aan de 
Nederlandse cultuur 39 36 39 43 39

helemaal aanpassen aan de 
Nederlandse cultuur 4 6 13 15 14

school of werk

helemaal de cultuur van het land 
van herkomst behouden 5 3 1 2 1

een beetje de cultuur van het land 
van herkomst behouden 12 12 10 10 8

een beetje aanpassen aan de 
Nederlandse cultuur 49 39 33 34 33

helemaal aanpassen aan de 
Nederlandse cultuur 34 47 56 54 58

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

De verschillen tussen de contexten (privé/school-werk) zijn aanzienlijk. Veel Turken 
en Marokkanen zijn van mening dat men in het gezinsleven de cultuur van het her-
komstland moet behouden. Tegelijkertijd acht een belangrijk deel het noodzakelijk 
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dat men zich op school of op het werk moet aanpassen aan de Nederlandse cultuur. 
Turken spreken zich wel nadrukkelijker dan Marokkanen uit voor het behoud van 
de eigen cultuur. Het aandeel Turken dat vindt dat men in het gezinsleven de eigen 
cultuur moet behouden is wat groter dan bij de Marokkanen, terwijl Marokkanen 
vaker dan Turken van mening zijn dat je je op school of op het werk helemaal moet 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Al met al is het zo dat beide groepen vinden 
dat binnen het eigen huishouden het behoud van de eigen cultuur voorop staat, en 
dat het belangrijk is om zich daarbuiten aan te passen. Dat beeld zien we ook bij de 
Surinamers en Antillianen, met dat verschil dat zij aanzienlijk minder vaak dan de 
Turken en Marokkanen van mening zijn dat men in de privésituatie de eigen cultuur 
moet behouden. Veel Surinamers en Antillianen vinden dat je je in beide domeinen 
moet aanpassen. Ook bij de autochtonen is over deze onderwerpen informatie verza-
meld. Zij lijken in hun antwoorden sterk op Surinamers en Antillianen. Allochtonen 
kunnen volgens hen hun cultuur meer behouden in de thuissituatie dan op school of 
op het werk. Tegelijkertijd zijn veel autochtonen de mening toegedaan dat allochto-
nen zich zowel in de privésituatie als daarbuiten moeten aanpassen.

Opvattingen over het zich aanpassen blijken nauwelijks te variëren binnen groepen 
(zie bijlage B7.11). De cijfers wijzen op geringe verschillen tussen mannen en vrou-
wen en tussen leeftijds- en opleidingscategorieën en generaties. Dit wordt bevestigd 
door de uitgevoerde multivariate analyses. Hierin vinden we ook geen effecten van 
de buurt. Het beheersen van de Nederlandse taal blijkt belangrijk samen te hangen 
met opvattingen over aanpassen.

Dat de geneigdheid tot culturele aanpassing varieert tussen contexten, blijkt duide-
lijk uit deze gegevens. Interessant is nu om de opvattingen over acculturatie in het 
gezinsleven en die over acculturatie op school of op het werk met elkaar te combi-
neren. In tabel 7.9 zijn de bevindingen over beide domeinen met elkaar in verband 
gebracht: beide variabelen zijn gedichotomiseerd (helemaal/beetje cultuur behouden 
en beetje/helemaal aanpassen) en vervolgens met elkaar gekruist.7 Rond de 15% 
van de Turken en Marokkanen is van mening dat men zich niet in de thuissituatie 
en ook niet daarbuiten moet aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Betrekkelijk 
veel Turken en Marokkanen zijn van mening dat in de thuissituatie de eigen cultuur 
kan worden behouden, terwijl op het werk of op school aanpassing is vereist. Ook 
Surinamers en Antillianen vinden dit vaak. Zij zijn echter nog iets vaker de mening 
toegedaan dat men zich in beide contexten moet aanpassen.
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Tabel 7.9
Integratieprofi elen naar etnische groep, 2006 (in procenten)

cultuurbehoud
privé: cultuurbehoud/ 
school en werk: aanpassen aanpassen

Turken 15 42 41

Marokkanen 14 45 41

Surinamers 10 39 50

Antillianen 11 32 57

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

7.5 Religie

Bijna alle Turken en Marokkanen rekenen zich tot de islam. We zagen hiervoor dat in 
onder meer sociale contacten en moderne opvattingen jongeren, leden van de tweede 
generatie en hoger opgeleiden zich onderscheiden. Wanneer het gaat om religieuze 
toewijzing zijn de verschillen binnen groepen veel minder groot (tabel 7.10).

Bijna driekwart van de Surinamers en tweederde van de Antillianen rekent zich tot 
een bepaalde religie. Bij deze groepen is veel meer dan bij de Turken en Marokkanen 
differentiatie te zien naar leeftijd, generatie, opleidingsniveau en etnische samen-
stelling van de buurt.

Tabel 7.10
Religieuze toewijzing naar etnische groep, 2006 (in procenten) 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 95 96 71 66 50

mannen 95 96 68 59 48

vrouwen 95 97 73 73 53

15-24 jaar 93 96 59 56 37

25-44 jaar 95 95 67 65 41

45-64 jaar 97 98 81 76 55

≥ 65 jaar 98 100 91 97 68

eerste generatie 95 97 77 75

tweede generatie 93 96 54 36
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Tabel 7.10 (vervolg)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

maximaal bao 98 98 80 72 54

vbo/mavo 94 97 76 77 55

mbo/havo/vwo 92 95 68 64 51

hbo/wo 91 93 62 55 45

< 5% niet-westerse allochtonen 95 93 58 59 60

5%-10% 94 91 66 61 45

11%-20% 94 97 66 64 37

21%-40% 95 97 69 70 40

> 40% 96 98 80 75 44

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Dat men zich rekent tot een bepaalde religie zegt nog weinig over de mate van religi-
euze participatie en de persoonlijke betekenis van het geloof. Zo bezoeken lang niet 
alle Turken en Marokkanen regelmatig een religieuze bijeenkomst (tabel 7.11). Van 
degenen die zichzelf tot een bepaalde religie rekenen gaat een kwart van de Turken 
en ruim een derde van de Marokkanen (bijna) nooit naar de moskee. Voor een deel 
komt dit doordat vrouwen weinig naar de moskee gaan. Daar staat tegenover dat 
rond de 10% van de Turken en Marokkanen dagelijks een moskee bezoekt.

Nogal wat Surinamers die aangeven een religie aan te hangen gaan niet of weinig 
naar een religieuze bijeenkomst. Ook bij Antillianen en autochtonen is dit vaak het 
geval: bij deze groepen gaat ongeveer een derde van de gelovigen wekelijks naar een 
religieuze bijeenkomst.

Tabel 7.11
Het bezoek aan een religieuze bijeenkomst van personen die zich tot een religie rekenen naar 
etnische groep, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

nooit/minder dan 1x per jaar 26 37 38 30 21

paar keer per jaar 28 21 33 24 33

elke maand 13 8 15 14 14

elke week 27 22 14 31 32

elke dag 7 11 1 1 0

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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De helft van de Turkse en Marokkaanse mannen bezoekt ten minste een keer per 
week een religieuze bijeenkomst. Vrouwen uit deze groepen gaan veel minder vaak 
naar de moskee. Jonge Turken gaan opvallend vaak naar een religieuze bijeenkomst. 
De tweede generatie Turken verschilt in dit opzicht niet van de eerste. Voor beide 
groepen geldt dat de 65-plussers zeer frequent naar een religieuze bijeenkomst gaan. 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren die zich tot een bepaald geloof rekenen gaan 
minder vaak naar een religieuze bijeenkomst dan de ouderen (tabel 7.12).

Tabel 7.12
Personen die zich tot een religie rekenen en ten minste een keer per week een religieuze 
bijeenkomst bezoeken, 2006 (in procenten) 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 34 34 15 32 32

mannen 52 53 16 28 30

vrouwen 17 16 14 34 34

15-24 jaar 39 27 8 26 36

25-44 jaar 29 25 10 33 27

45-64 jaar 37 51 21 32 28

≥ 65 jaar 55 66 25 42 43

eerste generatie 34 35 16 33

tweede generatie 34 28 10 22

maximaal bao 33 43 19 32 41

vbo/mavo 37 27 17 39 35

mbo/havo/vwo 36 26 11 28 26

hbo/wo 25 23 13 29 31

< 5% niet-westerse allochtonen 22 20 13 24 35

5%-10% 35 21 11 27 33

11%-20% 41 35 12 37 25

21%-40% 34 34 12 34 18

> 40% 30 40 21 31 29

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Bij de Turken zijn het met name de hoogst opgeleiden die naar verhouding minder 
vaak naar de moskee gaan. Bij de Marokkanen onderscheiden zich met name de 
laagst opgeleiden; de andere opleidingscategorieën gaan in ongeveer dezelfde mate 
naar de moskee. Bij de Surinamers en autochtonen bezoeken de laagst opgeleiden 
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het vaakst een religieuze bijeenkomst. Onder Antillianen zijn er geen duidelijke 
verschillen tussen de opleidingscategorieën.

Turken die in een witte wijk wonen gaan minder naar de moskee. Verder is er bij 
de Turken niet een duidelijke samenhang tussen de etnische samenstelling van de 
buurt en het moskeebezoek. Marokkanen in de zwarte wijken zijn ook meer actieve 
bezoekers van religieuze bijeenkomsten. Dit zou kunnen komen doordat hier vaker 
moskeeën in de buurt zijn, maar het kan ook te maken hebben met de demografi sche 
samenstelling van de wijk (bv. meer ouderen).

Je zou kunnen zeggen dat Turken en Marokkanen hun geloof sterk hebben geïnter-
naliseerd. Dit valt af te lezen uit tabel 7.13: een groot deel van de Turkse en Marok-
kaanse gelovigen geeft aan dat hun religie een belangrijk onderdeel van henzelf is, 
dat zij het pijnlijk vinden wanneer iemand iets slechts zegt over hun geloof en het 
ongewenst vinden wanneer iemand hun geloof in twijfel trekt. Ook Surinamers en 
Antillianen vinden het geloof een belangrijk deel van hun persoon, maar zij laten 
zich minder gelegen aan kritiek van anderen.

Tabel 7.13
Beleving van het geloof door personen die zich tot een religie rekenen, 2006 (in procenten 
(helemaal) mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

geloof is een belangrijk deel van mezelf 86 93 81 80 68

het doet pijn als iemand iets slechts 
zegt over mijn geloof 83 82 46 46 41

niemand mag mijn geloof in twijfel 
trekken 75 63 44 44 35

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Van bovenstaande items is een schaal gemaakt8 (tabel 7.14). Het verschil tussen de 
groepen komt duidelijk naar voren. Vrouwen hebben het geloof meer geïnternali-
seerd dan mannen, maar groot zijn de verschillen niet. Het zijn vooral de ouderen die 
het geloof sterk op de eigen persoon betrekken; dat zien we bij alle groepen. Hoger 
opgeleiden nemen wat meer afstand van het geloof en voelen zich minder aangespro-
ken in het geval van kritiek. Verschillen tussen generaties zijn er met name bij de 
Marokkanen en de Antillianen. Hoe het geloof wordt beleefd, verschilt niet noe-
menswaardig tussen bewoners van verschillende buurten. Deze bevindingen worden 
bevestigd door de multivariate analyse (zie bijlage B7.12). Er worden geen buurteffec-
ten gevonden. Ook andere samenhangen die zojuist zijn besproken vinden we in de 
uitkomsten van deze analyse terug.
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Tabel 7.14
Beleving van het geloof door personen die zich tot een religie rekenen, 2006 (in gemiddelde 
scores van 1-5: hoe hoger de waarde, des te groter het belang dat aan geloof wordt gehecht)

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 4,1 4,1 3,4 3,3 3,1

mannen 4,0 4,0 3,4 3,2 3,0

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

15-24 jaar 4,2 3,9 3,3 3,3 3,0

25-44 jaar 4,0 4,1 3,3 3,3 3,0

45-64 jaar 4,1 4,2 3,4 3,3 3,1

≥ 65 jaar 4,4 4,5 3,6 3,9 3,4

maximaal bao 4,3 4,3 3,5 3,6 3,3

vbo/mavo 4,0 4,0 3,5 3,4 3,2

mbo/havo/vwo 4,1 4,0 3,3 3,3 3,0

hbo/wo 3,7 3,8 3,2 3,1 3,0

eerste generatie 4,1 4,2 3,4 3,4

tweede generatie 4,1 3,9 3,4 2,9

< 5% niet-westerse allochtonen 4,0 3,9 3,3 3,1 3,2

5%-10% 4,2 4,1 3,3 3,3 3,2

11%-20% 4,1 4,0 3,3 3,5 2,9

21%-40% 4,2 4,0 3,4 3,4 2,9

> 40% 4,0 4,3 3,4 3,2 3,0

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

7.6 Religieus gedrag en religieuze beleving van Turkse en Marokkaanse moslims

Wanneer het gaat om het naleven van religieuze regels zijn Marokkanen duidelijk 
rechter in de leer dan Turken. Een groot deel van de Marokkanen bidt ten minste 
vijf keer per dag, heeft tijdens de laatste ramadan alle dagen gevast en eet iedere 
dag halal. Aanzienlijk minder Turken bidden ten minste vijf keer per dag en hebben 
tijdens de laatste ramadan alle dagen gevast (tabel 7.15).

Vrouwen houden zich vaker aan de gebedsvoorschriften dan mannen. Ook 
hebben tijdens de ramadan Turkse vrouwen wat vaker dan de mannen alle dagen 
gevast.

Jongere Turken en Marokkanen zijn wat minder regelvast dan de ouderen. De ver-
schillen zijn vooral groot bij het vijfmaal daags bidden. Niettemin bidt meer dan de 
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helft van de Marokkanen in de leeftijd tussen de 15 en 24 jaar ten minste vijfmaal per 
dag. Een zeer groot aandeel van de Marokkaanse jongeren heeft bovendien tijdens de 
ramadan alle dagen gevast.

Dit beeld zien we ook wanneer we onderscheid maken naar generatie. De Marok-
kaanse tweede generatie bidt minder dan de eerste ten minste vijfmaal per dag, maar 
het gaat altijd nog om bijna 60%. Met betrekking tot het vasten en het eten van halal-
voedsel zijn er bij de Marokkanen geen verschillen tussen de generaties. De Turkse 
tweede generatie bidt minder frequent en houdt zich minder aan halalvoorschriften 
dan de eerste generatie.

Tabel 7.15
Turkse en Marokkaanse moslims naar aandeel dat iedere dag 5 maal per dag of meer bidt, alle 
dagen tijdens de ramadan heeft gevast en iedere dag halal eet, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen

iedere dag 
vijfmaal of 
meer bidden

alle dagen 
gevast tijdens 
ramadan

eet iedere 
dag halal

iedere dag 
vijfmaal of 
meer bidden

alle dagen 
gevast tijdens 
ramadan

eet iedere 
dag halal

totaal 29 66 83 69 90 89

mannen 21 62 85 65 92 89

vrouwen 38 70 81 73 87 89

15-24 jaar 13 69 79 54 92 86

25-44 jaar 23 62 81 66 89 89

45-64 jaar 52 68 91 90 93 92

≥ 65 jaar 79 81 98 90 78 93

eerste generatie 35 65 86 72 89 90

tweede generatie 13 67 73 59 91 86

maximaal bao 44 70 91 80 89 93

vbo/mavo 22 65 79 62 86 83

mbo/havo/vwo 17 65 81 58 91 87

hbo/wo 12 52 59 62 93 86

< 5% niet-westerse allochtonen 21 49 77 63 92 89

5%-10% 26 60 78 56 88 86

11%-20% 28 63 81 71 89 87

21%-40% 30 67 81 68 88 87

> 40% 32 71 89 73 92 93

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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Hoger opgeleiden blijken wat losser met de regels om te gaan dan lager opgeleiden. 
Dit betreft dan in het bijzonder het bidden. Bij de Turken zien we ook verschillen 
naar opleidingsniveau voor wat betreft het vasten en het navolgen van de voorschrif-
ten over halalvoedsel. Bij de Marokkanen zijn op dit punt de verschillen tussen de 
opleidingsniveaus veel minder groot.

Bij de Turken zien we een duidelijke samenhang tussen regelnavolging en het 
wonen in een witte of zwarte buurt. Dit is bij Marokkanen in mindere mate het geval.

Als het gaat om het religieuze gedrag zijn Turken minder recht in de leer dan Marok-
kanen. Dit verschil zien we ook bij de opvattingen over onder andere het volgen van 
de regels van de islam en het dragen van een hoofddoek (tabel 7.16).

Tabel 7.16
Opvattingen over regelnavolging, schoolkeuze en religieuze mobilisatie onder Turkse en 
Marokkaanse moslims, 2006 (in procenten (helemaal) mee eens)

Turken Marokkanen

moslims moeten leven volgens de regels van de islam 53 59

moslimvrouwen moeten buiten een hoofddoek dragen 33 42

moslimkinderen moeten naar een islamitische school kunnen 14 18

moslims moeten mensen in Nederland tot de islam bekeren 16 18

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Deze items blijken een redelijke schaal te vormen.9 Verschillen doen zich vooral voor 
tussen jongeren en ouderen. Ook hoger opgeleide moslims zijn wat rekkelijker over 
deze onderwerpen dan de lager opgeleiden. Bevindingen die in grote lijnen worden 
bevestigd door de multivariate analyse (zie bijlage B7.13 en B7.14).

7.7 Conclusies

Turken zijn het meest op de eigen groep gericht. Zij gaan in hun vrije tijd weinig 
om met autochtone Nederlanders, krijgen ze niet vaak op bezoek en gaan zelden 
gemengde huwelijken aan. De Turkse groep kenmerkt zich ook door gemiddeld 
traditionele opvattingen over onder meer de rol die mannen en vrouwen behoren te 
spelen en de betekenis van familiebanden en ze hechten vaak aan het behoud van 
de eigen cultuur. In vergelijking met de Turken onderhouden Marokkanen vaker 
contacten met autochtonen, zij het dat ook bij hen gemengde relaties weinig voor-
komen. Het aandeel Marokkaanse mannen van de tweede generatie dat huwt met 
een autochtone partner is echter aanzienlijk groter dan bij de Turken. Marokkanen 
zijn dus wat moderner en wat meer op autochtone contacten gericht. Tegelijkertijd 
neemt het geloof bij de Marokkanen een nog centralere plek in dan bij de Turken. 



187Sociaal-culturele integratie en religie

Veel Marokkanen vertonen actief religieus gedrag, beschouwen de voorschriften als 
een serieuze zaak en hangen gemiddeld behoorlijk orthodoxe opvattingen aan. Daar 
komt bij dat de Marokkaanse groep een grote interne verscheidenheid kent, met 
grote verschillen tussen ouderen en jongeren en tussen de eerste en tweede genera-
tie wat betreft contacten met autochtonen en het aanhangen moderne opvattingen. 
Marokkanen van de tweede generatie gaan betrekkelijk vaak om met autochtonen en 
verschillen wat betreft moderne opvattingen maar weinig van autochtonen.

De sociale en culturele afstand van Turken en Marokkanen tot de autochtone ‘hoofd-
stroom’ blijft groot. Tussen 1994 en 2006 is het aandeel Turken en Marokkanen dat 
in de vrije tijd vooral met leden van de eigen groep omgaat ongeveer gelijk gebleven. 
Er is zeker geen tendens in de richting van meer contacten met autochtonen. Ook wat 
betreft moderne opvattingen zijn in de afgelopen acht jaar geen duidelijke ontwikke-
lingen te bespeuren. Anders is dit bij de Surinamers. De cijfers wijzen erop dat meer 
Surinamers een gemengde of overwegend autochtone vriendenkring hebben dan 
circa tien jaar geleden. Deze ontwikkeling doet zich niet voor bij Antillianen; bij deze 
groep lijkt het er meer op dat een groter aandeel vooral omgaat met leden van de 
eigen groep. Daarbij moet direct worden vermeld dat grote delen van de Antilliaanse 
groep frequent met autochtonen omgaan. Het hoge aandeel gemengde huwelijken 
is hiervoor een duidelijke aanwijzing. De Antilliaanse groep heeft duidelijk twee 
gezichten.

Veel Turken en Marokkanen geven aan dat ze in de privésfeer de eigen cultuur willen 
behouden, maar dat ze het naar eigen zeggen wel gewenst vinden dat men zich op 
school en op het werk aanpast aan de Nederlandse cultuur. Veel Surinamers en Antil-
lianen vinden dit ook, net als autochtone Nederlanders overigens, maar meer dan 
de Turken en Marokkanen zijn zij van mening dat men zich in beide contexten moet 
aanpassen.

De etnische samenstelling van de buurt heeft een sterke invloed op de mate van 
contacten tussen allochtonen en autochtonen. In een zwarte wijk gaan allochtonen 
minder om met autochtonen dan in een witte of meer gemengde wijk. Deze conclu-
sie is belangrijk, maar niet nieuw. Wel nieuw zijn de geconstateerde samenhangen 
tussen de etnische samenstelling van de buurt en het belang dat men hecht aan 
familiebanden en de identifi catie met de eigen groep. Hoe oorzaak en gevolg precies 
lopen, is niet goed aan te geven. Het zou kunnen dat het belang dat men aan groeps-
banden hecht wordt versterkt doordat men bij elkaar in de buurt woont, maar het is 
eveneens denkbaar dat een sterke groepsoriëntatie ertoe leidt dat men bij elkaar in 
de buurt gaat wonen. In het laatste geval leidt het tot een grotere woonconcentratie 
van allochtonen, in het eerste geval tot minder sociale contacten met autochtonen.

Sociaal-culturele integratie is sterk verbonden met het opleidingsniveau en met de 
beheersing van de Nederlandse taal. Deze factoren dragen bij aan meer contacten 
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met autochtonen, modernere opvattingen en minder actief religieus gedrag en 
orthodoxe beleving van het geloof. Deze bevinding is niet nieuw, maar het nogmaals 
benadrukken ervan is niet zonder betekenis: investeringen in opleiding en taal 
leiden tot minder sociale en culturele afstand van allochtone groepen.
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Noten

1 Om vast te stellen in hoeverre allochtone groepen zich als aparte groepen blijven 
onderscheiden, wordt ook wel gekeken naar de beheersing van de Nederlandse taal 
en het spreken van het Nederlands met partner en kinderen. Dit onderwerp wordt 
besproken in hoofdstuk 4 en blijft hier buiten beschouwing. De overwegingen die een 
rol spelen bij de keuze van de indicatoren en de knelpunten bij het meten van  sociaal-
culturele integratie zijn in eerdere publicaties uitvoerig toegelicht. Zie hiervoor 
Dagevos 2001 en Dagevos en Schellingerhout 2003.

2 Het belangrijkste probleem is dat in eerdere spva-surveys vragen over sociaal-
 culturele integratie uitsluitend zijn gesteld aan hoofden van huishoudens. Verder is 
afgezien van het systematisch vergelijken van uitkomsten van het sim en van het las-
onderzoek dat in 2004 en 2005 is gehouden. Het is volgens ons niet goed mogelijk om 
een trend vast te stellen op basis van twee metingen die bovendien dicht bij elkaar in 
de tijd liggen.

3 We hebben overwogen om veranderingen over de tijd statistisch te toetsen. Dat 
hebben we echter niet gedaan omdat we vinden dat een statistische toetsing een 
grotere exactheid suggereert dan gezien de verschillen in design tussen spva en sim 
te rechtvaardigen is.

4 Met behulp van factoranalyse is aangetoond dat er één dimensie aan deze items ten 
grondslag ligt die 53% van de variantie verklaart. De alpha van de schaal die wordt 
gevormd door deze items bedraagt 0,71.

5 Uit factoranalyse komt één dimensie naar voren, die 51% van de variantie verklaart. 
De alpha van de schaal bedraagt 0,68.

6 Dit bleek bij het testen van de sim-vragenlijst.
7 In de theorie wordt – begrijpelijk – geen ruimte gelaten voor de mogelijkheid dat men 

in de privésituatie de cultuur wil behouden, maar daarbuiten zich moet aanpassen. 
Er zijn enkele respondenten die hier wel op uitkomen; deze zijn echter buiten de ana-
lyse gehouden. Om die reden tellen de percentages niet altijd op tot 100.

8 De uitgevoerde factoranalyse leverde één dimensie op die 65% van de variantie 
 verklaart. De alpha van de schaal is 0,72.

9 De factoranalyse resulteerde in één dimensie, die 55% van de variantie verklaart. 
De alpha van de schaal bedraagt 0,72.
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B7.1 Zelfi dentifi catie met de eigen groep (voelt zich vooral lid van de eigen 
herkomstgroep), multilevel-analyse

B7.2 Allochtonen die in de vrije tijd meer contact onderhouden met leden van de eigen 
groep, multilevel analyse 

B7.3 Aandeel allochtonen dat in de vrije tijd meer contact heeft autochtonen, 13 spva-
gemeenten, 1994, 1998, 2002, 2006

B7.4 Aandeel dat aangeeft dat er nooit autochtone vrienden of buren op bezoek komen 
(voor de autochtonen: allochtone vrienden/buren), 2006

B7.5 Allochtonen die nooit autochtonen op bezoek krijgen, multilevel analyse
B7.6 Multilevel analyse van de opvattingen over man/vrouwrollen, allochtone groepen, 

2006 (op een schaal van 1-5: hoe hoger, des te moderner)
B7.7 Opvattingen over man-vrouwrollen naar etnische groep, geslacht en generatie, 

13 spva-gemeenten, 1998, 2002, 2006 (gemiddelde scores: 1-5, hoe hoger des te 
moderner)

B7.8 Opvattingen over de betekenis van familiebanden, 2006 (gemiddelde scores: 1-5, 
hoe hoger des te moderner)

B7.9 Multilevel analyse van opvattingen over de betekenis van familiebanden, 
allochtonen, 2006 (op een schaal van 1-5, hoe hoger, des te moderner)

B7.10 Gemiddelde score op item ‘bij belangrijke beslissingen moeten oudere famileleden 
meer invloed hebben dan jongere’, 1998, 2002, 2006 (in gemiddelde schaalscores, 
1-5), 13 spva-gemeenten

B7.11 Eigen cultuur in gezinsleven en op school of in werk helemaal/enigszins behouden, 
2006 

B7.12 Multilevel analyse van beleving van het geloof van personen die zich tot een religie 
rekenen, 2006 (op een schaal van 1-5: hoe hoger de waarde des te hoger het belang 
dat aan het geloof wordt gehecht)

B7.13 Opvattingen over regelnavolging, schoolkeuze en religieuze mobilisatie van 
Turkse en Marokkaanse moslims, 2006 (gemiddelde scores: 1-5, hoe hoger des te 
orthodoxer)

B7.14 Multilevel analyse van de opvattingen over regelnavolging, schoolkeuze en 
religieuze mobilisatie van Turkse en Marokkaanse moslims, 2006 (op een schaal van 
1-5: hoe hoger, des te orthodoxer)
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8 Fysieke en sociale kwaliteit van wonen in en buiten 
concentratiewijken

Jeanet Kullberg

8.1 Inleiding

Sinds de introductie van het minderhedenbeleid, begin jaren tachtig, wordt er 
 periodiek aandacht besteed aan de woonkwaliteit van etnische groepen (Van 
 Dugteren 1993; vrom 2005). In hoeverre beschikken leden van minderheden over 
zelfstandige huisvesting, over voldoende ruimte in de woning, over een koophuis? 
Doel van het minderhedenbeleid was immers het voorkómen of zonodig opheffen 
van achterstanden van etnische minderheden ten opzichte van andere ingezetenen 
met een vergelijkbare sociaal-economische positie, waaronder achterstanden in de 
huisvesting (bz 1983; Jansen 2006: 165). Daarnaast is er steeds meer aandacht geko-
men voor ‘concentratiewijken’ – wijken waar veel niet-westerse allochtonen wonen. 
Niet alleen worden deze wijken vaak minder gewaardeerd of worden ze zelfs tot de 
‘probleemwijken’ gerekend; men maakt zich ook zorgen over hoe concentraties zich 
verhouden tot de sociaal-culturele integratie (Tesser en Van Praag 1995; Gijsberts 
en Dagevos 2005). Concentraties kunnen een uiting zijn van beperkte integratie. 
Ze kunnen ook de sociale afstand tot de autochtone bevolking in stand houden en 
zodoende mede oorzaak worden van haperende integratie, zoals in hoofdstuk 7 aan 
de orde kwam.

In dit hoofdstuk beschrijven we de mate van ruimtelijke concentratie en de 
ontwikkelingen daarin. Daarna kijken we naar kenmerken van woningen en van de 
woonomgeving binnen en buiten concentratiewijken. Ten slotte vergelijken we de 
tevredenheid van recent verhuisden in verschillende woonmilieus.

8.2 Ruimtelijke verdeling en dynamiek

Ruimtelijke concentraties verdiepen en verbreden zich
Nog altijd zijn niet-westerse allochtonen in sterkere mate dan de gehele bevolking 
in het westen van het land geconcentreerd. Ruim twee derde van hen woont daar, 
tegen iets minder dan de helft van de totale bevolking. In het noorden van het land 
zijn allochtonen het meest ondervertegenwoordigd (zie hoofdstuk 2 en bijlage B8.1). 
Binnen het westen doet zich een vrij sterke concentratie voor in de grootste vier 
gemeenten: 39% van de niet-westerse allochtonen woont daar. Dit aandeel is de laat-
ste jaren enigszins geslonken door een lichte afname van het aandeel Surinamers en 
Marokkanen in die steden en een toename erbuiten.
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Tabel 8.1
Verdeling van gemeenten en postcodegebiedena naar etnische samenstelling, 1 januari 2000 en 
1 januari 2007, respectievelijk 1 januari 2006b (in absolute aantallen)

% niet westers allochtonen 0%-5% 5%-10% 10%-25% 25%-50% 50%-100% aantal

gemeenten 1-1-2000 408 90 36 3c 0 537

gemeenten 1-1-2007 300 87 52 4d 0 443

postcodegebieden 1-1-2000 2908 537 378 107 28 3958

postcodegebieden 1-1-2006 2760 571 469 156 44 4000

a 4-cijferige postcodegebieden.
b Gegevens over 2007 waren op postcodeniveau nog niet beschikbaar.
c Amsterdam (31%), Rotterdam (31%), Den Haag (28%).
d Amsterdam (35%), Rotterdam (36%), Den Haag (32%), Almere (26%).

Bron: CBS (StatLine)

Op 1 januari 2000 hadden drie gemeenten een allochtoon bevolkingsaandeel van 
meer dan een kwart, namelijk Amsterdam, Rotterdam en Den Haag; in 2007 hoort 
Almere met ruim een kwart niet-westerse allochtonen daar ook bij (tabel 8.1). 
Utrecht heeft niet meer dan ruim 20% niet-westerse allochtonen. Het aantal (en 
aandeel; zie bijlage B8.2) gemeenten met 10-25% niet-westerse allochtonen nam ook 
toe, terwijl het aantal gemeenten met minder dan 10% niet-westerse allochtonen 
afnam. Op postcodeniveau is sprake van een toename van gebieden met relatief hoge 
concentraties en een afname van het aantal postcodegebieden met een zeer laag aan-
deel (minder dan 5%). Postcodegebieden met de hoogste concentraties lagen in 2000 
nog vrijwel zonder uitzondering in de G3; in 2007 zijn er twee wijken bij in Utrecht, 
een in Zaanstad en een in Schiedam. De meest gekleurde wijken nemen het snelst in 
aantal toe. Concentraties verdiepen en verbreden zich.

Ontmoetingskansen met autochtonen blijven afnemen in de G4
De allochtone bevolkingstoename binnen de steden heeft – in combinatie met ruim-
telijke concentratie in een beperkt aantal gebieden – tot gevolg gehad dat de statisti-
sche ontmoetingskansen met groepsgenoten toenamen, terwijl die met autochtonen 
afnamen. Deze kansen worden berekend op basis van de omvang van verschillende 
bevolkingsgroepen binnen postcodegebieden in een gemeente. Tabel 8.2 laat ze voor 
de G4 zien. In elk van de gemeenten zien we de ontmoetingskansen met autochtonen 
voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen teruglopen in de periode 1995-
2007. Het tempo waarin dat gebeurt is de laatste jaren sterk afgevlakt ten opzichte 
van eind jaren negentig. Bij de afnemende trefkans met autochtonen speelt de snelle 
groei van niet-westerse groepen buiten de vier onderscheiden herkomstlanden, 
meest asielmigranten en hun nakomelingen, een rol (zie hoofdstuk 2).
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Ontmoetingskansen met leden van de eigen groep zijn in de loop der jaren toege-
nomen voor Turken en Marokkanen in de vier grote steden. Voor Surinamers is de 
onderlinge ontmoetingskans tamelijk stabiel gebleven of zelfs wat afgenomen en 
voor Antillianen is dat in Amsterdam en Utrecht ook zo. In Rotterdam en Den Haag 
steeg de – overigens lage – ontmoetingskans van Antillianen wel wat.

Turken hebben de grootste statistische kans elkaar te treffen in verschillende 
woonwijken binnen Den Haag en Rotterdam, Marokkanen in Utrecht en Amster-
dam, en Surinamers in Amsterdam en Den Haag. Musterd en De Vos (2007) hebben 
voor Amsterdam laten zien dat vooral de aanhoudende ‘witte vlucht’ uit concentra-
tiewijken van invloed is op het bestendigen van clusters Turken en Marokkanen in 
die stad en daarnaast de geringere vruchtbaarheid onder de achtergebleven autoch-
tone en westerse allochtone bevolking.

Van stad naar stadsgewest
Niet-westerse allochtonen trekken, net als de autochtone bevolking, in toenemende 
mate van de stad naar het stadsgewest, de randgemeenten rondom de grote steden 
(Van Duin et al. 2006).2 In de periode 2001-2007 groeide de niet-westerse allochtone 
bevolking binnen de meeste Randstedelijke stadsgewesten buiten de centrale stad 
sneller dan in de stad (tabel 8.3 en bijlage B8.5a en B8.5b). De grote omvang van de 
allochtone groepen in de steden en de beperkte aantallen daarbuiten, zijn oorzaak 
van de relatief hoge groeicijfers in de randgemeenten. Alleen in de stadsgewesten 
Amsterdam, Haarlem en Dordrecht groeit de allochtone bevolking ook in absolute 
zin in het gewest sterker dan in de centrale stad, in Amsterdam zelfs veel sterker 
(bijlage B8.6a-c).

De bevolking van de stad Amsterdam bestaat per 1 januari 2007 voor ruim een 
derde uit niet-westerse allochtonen; in de omringende gemeenten is het aandeel al 
tot 16% gegroeid. Het sterk uitdijende Almere (met grote vinex-wijken) neemt de 
meeste groei op. Alle onderscheiden allochtone groepen maken in Almere een sterke 
groei door met een verdubbeling of meer van hun aandeel in tien jaar tijd (bijlage 
B8.6a-c). Surinamers maken in Almere nu meer dan 10% van de bevolking uit en dat 
is meer dan in Amsterdam waar hun aandeel iets afnam, tot ruim 9%. Sterke groei 
is er ook in Haarlemmermeer en in wat mindere mate in Amstelveen en Zaanstad. 
Amstelveen telt veel ‘overige’ niet-westerse allochtonen (ruim 8%; een verdubbeling 
in tien jaar tijd), terwijl in Zaanstad de Turkse gemeenschap relatief groot is (ruim 
7% in 2007). Dit was in 2001 overigens ook al zo. In het gewest Haarlem doet de groei 
zich voor in Beverwijk en Velsen, net als Zaanstad industriesteden waar vanouds veel 
gastarbeiders en hun gezinnen wonen; in Dordrecht groeit de omvang van de alloch-
tone groepen vooral in het aangrenzende Zwijndrecht.
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Tabel 8.3
Aandeel niet-westerse allochtonen en groeipercentages van de niet-westerse allochtone 
bevolking in de Randstedelijke stadsgewesten, 2001-2007 (in procenten)

stadsgewest

niet-westerse alloch-
tonen in de centrale 
stad per 1-1-2007

niet-westerse 
allochtonen in de 
overige gemeenten in 
het stadsgewest per 
1-1-2007

groei niet-westerse 
allochtone bevolking 
in de centrale stad 
tussen 1-1-2001 en 
1-1-2007

groei niet-westerse 
allochtone bevolking 
in overige gemeenten 
in het stadsgewest 
tussen 1-1-2001 en 
1-1-2007

Amsterdam 35 16 9 48

Rotterdam 36 12 10 25

Den haag 32 11 20 33

Utrecht 21 9 23 19

Dordrecht 17 7 12 26

Leiden 14 5 17 18

Haarlem 13 6 15 27

Eindhoven 15 4 22 21

Tilburg 13 4 11 25

Breda 10 6 18 22

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

In tabel 8.4 bekijken we de bevolkingsontwikkeling onder Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen, voor de stadsgewesten van de G4. We maken daar-
bij onderscheid naar bevolkingsgroei (of krimp) in de centrale stad of steden, de 
offi ciële groeikernen in het stadsgewest en de overige gemeenten. Onder de centrale 
steden scharen we naast de G4 ook industriestadjes waar al lange tijd minderhe-
den wonen. De groeikernen zijn in de jaren tachtig op enige afstand van de grotere 
steden aangelegd om de bevolkingsgroei op te vangen. Het ging onder meer om 
huishoudens die vanwege stadsvernieuwing de stad verlieten, en zodoende is er in 
de groeikernen een sobere huurwoningvoorraad uit die periode, waaraan nadien 
vooral koopwoningen zijn toegevoegd. Voor delen van de groeikernen worden wel 
problemen voorzien als de stedelijke problematiek in toenemende mate daarheen zal 
komen, terwijl er geen compenserende charmes zijn in de zin van een rijk cultureel 
aanbod van voorzieningen en pittoreske binnensteden (De Bruijne en Knol 2001; 
Marlet en Van Woerkens 2007).

We zien dat de groei van de vier allochtone bevolkingsgroepen toch nog vooral in 
de oude steden plaats vindt. Grote uitzondering is de afname van het aantal Suri-
namers en Antillianen in Amsterdam (en Zaanstad) ten gunste van de groeikernen, 
vooral Almere. In het gewest Rotterdam vindt de groei van het aantal Surinamers 
behalve in de steden ook in sterke mate in de buitengemeenten plaats, zowel in de 
groeikernen als daarbuiten. In de gewesten Den Haag en Utrecht trekken Surina-
mers wel naar de groeikernen maar niet naar andere regiogemeenten.
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Tabel 8.4
Toename (of afname) van het aantal Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in de 
stadsgewesten van de G4, in de periode 2001-2007, naar centrale steden, groeikernen en 
overige gemeenten in het gewest (in absolute aantallen en procenten)

stadsgewest
toename 
Turken %

toename 
Marok-
kanen %

toename 
(of 
afname) 
Surina-
mers %

toename 
(of 
afname) 
Antillianen %

Amsterdam centrale steden
(Amsterdam, Zaanstad) 5.070 60 10.390 70 - 1.860 -21 - 100 -6

groeikernen (Almere, Haar-
lemmermeer, Purmerend) 3.060 36 4.060 27 10.010 114 1.710 100

overige gemeenten in 
gewest 350 4 410 3 620 7 110 6

totaal 8.480 100 14.860 100 8.770 100 1.720 100

Rotterdam centrale steden 
(Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis) 6.080 79 6.630 87 1.710 39 2.290 74

groeikernen(Hellevoetsluis, 
Spijkenisse) 790 10 520 7 1.130 26 580 18

overige gemeenten in 
gewest 880 11 470 6 1.530 35 240 8

totaal 7.750 100 7.620 100 4.370 100 3.110 100

Den Haag centrale steden
(Den Haag, Delft) 6.820 89 4.990 79 3.850 74 2.370 75

groeikern (Zoetermeer) 370 5 720 11 1.230 23 290 9

overige gemeenten in 
gewest 450 6 650 10 140 3 490 16

totaal 7.640 100 6.360 100 5.220 100 3.150 100

Utrecht centrale stad (Utrecht) 1.630 76 4.390 71 690 73 470 82

groeikernen
(Houten, Nieuwegein) 260 12 720 12 310 33 80 14

overige gemeenten in 
gewest 260 12 1.050 17 -60 -6 20 4

totaal 2.150 100 6.160 100 940 100 570 100

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Voor Turken en Marokkanen geldt dat de bevolkingsgroei zich nog voornamelijk in 
de centrale steden voltrekt. Het gewest Amsterdam kent de sterkste suburbanisa-
tie van deze groepen, vooral richting Almere. Daarna volgt Utrecht met een zekere 
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spreiding richting groeikernen Houten en vooral Nieuwegein en overige gemeenten, 
vooral Zeist. In Zeist groeit de Marokkaanse bevolkingsgroep sneller dan in Utrecht 
en maakt daar inmiddels ruim 5% van de bevolking uit (tegen bijna 9% in Utrecht). 
In het gewest Rotterdam spreiden de Turken, die behalve in Rotterdam ook al lange 
tijd in Schiedam en Vlaardingen wonen, zich meer over het gewest dan de Marokka-
nen. Naast de groeikernen is Barendrecht een belangrijke bestemming. In het gewest 
Den Haag is het andersom. Marokkanen trekken meer naar Zoetermeer, Rijswijk en 
Leidschendam dan Turken.

De stad Den Haag en het stadsgewest konden fl ink in inwonertal groeien dankzij 
verschillende vinex-locaties waar bij elkaar ruim 26.000 ofwel 6% van de huishou-
dens in het stadsgewest wonen en bijna 5% van de niet-westerse allochtonen in het 
gewest (WoON 2006). Ook Utrecht heeft met Leidsche Rijn een grote vinex-locatie 
(bijna 18.000 woningen), maar niet-westerse allochtonen zijn daar onderverte-
genwoordigd (7% van de bewoners van het stadsgewest woont in de vinex-wijk, 
tegen 4% van de niet-westerse allochtonen). Andere grote vinex locaties zijn te 
vinden in de gewesten Breda, Enschede en Tilburg en daar vormt de bevolking in de 
nieuwbouw een goede afspiegeling van het aandeel niet-westerse allochtonen in het 
gewest.

Nu kan de vraag worden gesteld in hoeverre de trek richting stadsgewest ook 
spreiding impliceert of dat veeleer nieuwe concentraties allochtonen ontstaan in 
de satellietsteden. Dat beeld verschilt. Zo is in de groeikernen Almere (gemiddeld 
26% niet-westerse allochtonen per 1 januari 2007), Purmerend (14%), Zoetermeer 
(16%), Capelle aan de IJssel (20%) en Nieuwegein (11%) sprake van een behoorlijke 
spreiding over de wijken. In de gemeenten Barendrecht (12%), Vlaardingen (12%), 
Zaanstad (16%) en Haarlemmermeer (6%) is eerder sprake van concentratie in enkele 
postcodegebieden. Ook verschillende provinciesteden, zowel grotere zoals Deventer 
en Ede, als kleinere als Venray, Zutphen, Doesburg en Leerdam, zijn sterk gesegre-
geerd.

Voor 2025 wordt een groei van het aandeel niet-westerse allochtonen voorspeld tot 
13% van de bevolking. Die groei zal in belangrijke mate neerslaan rondom de grotere 
steden, met een bijzondere rol voor Flevoland, dat, mede dankzij de verwachte groot-
schalige woningbouw, de grootste groei zal tellen (Van Duin et al. 2006). Vooralsnog 
voeren Surinamers de trek naar buiten aan en volgen Turken, Marokkanen en Antilli-
anen op afstand.

Lokale, relatieve concentraties
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen woonkenmerken van verschillende bevol-
kingsgroepen worden beschreven, naar de mate van etnische concentratie in de 
buurt. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van aandelen niet-westerse allochtonen 
binnen een wijk of ander gebied, maar daaraan is een nadeel verbonden. Eenzelfde 
concentratie van allochtone bewoners betekent in een woningmarktgebied buiten 
de Randstad immers meestal iets anders dan in een van de drie grote steden. Wat in 
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de provincie geldt als een relatief zwarte wijk, is in Amsterdam of Rotterdam eerder 
een witte wijk. Wanneer absolute concentraties worden beschreven springen vooral 
wijken in de G3 in het oog en verdwijnt diversiteit in woonmilieus daarbuiten naar de 
achtergrond.

Dat probleem wordt ondervangen door relatieve concentraties te gebruiken om 
concentratiewijken, witte wijken en gemengde wijken binnen een gemeente te onder-
scheiden. Een dergelijke afbakening doet meer recht aan de verhoudingen zoals ze 
zich lokaal, ook buiten de G3 voordoen en aan lokale percepties van wat witte en 
zwarte wijken zijn en waar het meer of minder goed wonen zou zijn.3 Ze sluit daar-
door goed aan bij beschrijvingen van de woonambities en verworven woonkwaliteit 
van groepen in de diverse wijken. Nadeel van het beschrijven van relatieve concen-
traties is echter dat het beeld dat we ons van concentratiewijken moeten vormen, 
nog veel meer variatie kent dan bij absolute concentraties al het geval is, onder meer 
doordat de zwarte wijken in de G3 zich niet meer onderscheiden.4

We zullen het onderscheid tussen wijken maken op exact dezelfde wijze waarop 
Uunk en Dominguez Martinez (2002) dat eerder deden voor 1998. Als ‘concentratie-
wijk’ gelden de postcodegebieden waar het aandeel niet-westerse allochtone perso-
nen ten minste 10% van de bevolking bedraagt en waar dit aandeel bovendien een 
derde groter is dan het gemiddelde aandeel in de gemeente waarin de postcode ligt. 
‘Wit’ noemen we de postcodegebieden waar minder dan 10% van de bevolking niet-
westers allochtoon is en waar dit aandeel bovendien minstens een derde lager is dan 
in de totale gemeente. De overige wijken noemen we ‘gemengd’.5

Tabel 8.5 geeft de ruimtelijke concentratie in 1998 en 2006 weer in verschillende 
gemeenten. Die gemeenten zijn in drie grootteklassen verdeeld: G4, overige steden 
van meer dan 50.000 inwoners en gemeenten van 20-50 duizend inwoners. De klein-
ste gemeenten zijn hier buiten beschouwing gelaten. We zien in elk van de grootte-
klassen vooral het aantal gemengde wijken toenemen. Het aandeel witte wijken nam 
overal af, maar het sterkst in de G4, terwijl het aandeel concentratiewijken ongeveer 
gelijk bleef. Wel steeg overal het absolute aantal postcodegebieden met hoge(re) con-
centraties minderheden (zie ook tabel 8.1). Tabel 8.5 illustreert het relatieve karakter 
van concentratie. Een concentratiewijk in kleinere gemeenten telt gemiddeld 17% 
allochtonen en dat is minder dan het aandeel in gemengde wijken van de G4. In de 
G4 telt een concentratiewijk gemiddeld 57% niet-westerse allochtonen.

De meest gekleurde wijken van de G4 zijn Schildersbuurt Noordoost en West in 
Den Haag, met 88 respectievelijk 86 % niet-westerse allochtonen. Deze twee wijken 
stonden in 1998 ook bovenaan. Op de derde plaats komt de Amsterdamse buurt 
Kolenkit (deel van Bos en Lommer) met 85% en daarna het Haagse Transvaal met 
84%. In de steden met 50-250 duizend inwoners scoort Poelenburg in Zaanstad het 
hoogst (56%), gevolgd door het Schiedamse Nieuwland West en Oost met 53 respec-
tievelijk 50%. Acht jaar eerder was die volgorde identiek. Op vier volgt de Rivieren-
buurt in Deventer (49%). In de categorie kleine gemeenten (20-50 duizend inwoners) 
is de ordening veranderd ten opzichte van 1998. Bovenaan staan Leerdam-West en 
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het Marswegkwartier in Zutphen, met elk circa een derde niet-westerse allochtonen. 
Dan volgt Uitwierde in Delfzijl, met 28%. Met datzelfde aandeel was Uitwierde in 
1998 nog de meest gekleurde wijk in de kleinere gemeenten.

Tabel 8.5
Relatieve concentratie van niet-westerse allochtonen naar gemeentegrootte, 1998-2006 (in 
procenten en absolute aantallen)

% wijken 
aantal postcode-
gebieden

% niet-westerse 
allochtonen

gemeenten 1998 2006 1998 2006 1998 2006

vier grootste gemeenten

concentratiewijken 23 23 56 61 51 57

gemengde wijken 44 50 108 130 22 24

witte wijken 34 27 85 70 6 6

totaal 100 100 249 261 25a 27a

gemeenten met 50.000 tot 250.000 inwoners

concentratiewijken 17 16 156 172 19 23

gemengde wijken 33 36 305 380 9 11

witte wijken 50 48 454 497 3 3

totaal 100 100 915 1049 8a 9a

gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners

concentratiewijken 5 5 64 84 17 17

gemengde wijken 39 42 548 675 4 4

witte wijken 56 53 779 836 3 1

totaal 100 100 1391 1595 4a 3a

a Het gaat om een gemiddelde van de postcodegebieden; dit ligt lager dan het gemiddelde aandeel van de niet-
westerse allochtone bevolking in de geselecteerde gemeenten.

Bron: VROM (WBO’98) bewerking Uunk en Dominguez Martinez 2002; VROM (WoON 2006); CBS (StatLine) SCP-
 bewerking

De meeste Nederlandse huishoudens (bijna 60%) wonen in een gemengde wijk, een 
kwart woont in wat we een witte wijk hebben genoemd en 16% in een zwarte wijk. 
Per defi nitie doet zich hierbij verschil voor tussen de bevolkingsgroepen. Turkse 
Nederlanders zijn met 54% van de huishoudens verreweg het sterkst vertegenwoor-
digd in de zwarte wijken, gevolgd door de Marokkanen en de Surinamers (elk 44%), 
de Antillianen (40%) en ‘overige niet-westerse allochtonen’ (32%). Ten opzichte van 
1998 is het aandeel autochtonen dat in concentratiewijken woont afgenomen van 16 
tot 13%. Ook bij de Marokkaanse Nederlanders daalde het aandeel in zwarte wijken. 
Was dat in 1998 51%; in 2006 was het nog maar 44%. Onder ‘overige niet-westerse 
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allochtonen’ nam het aandeel iets toe en onder de andere groepen bleef het zo goed 
als ongewijzigd (bijlage B8.7).

8.3 Woonsituatie

Onderhuur en inwoning
Goed wonen begint in het algemeen met het beschikken over een zelfstandige 
woning. Gemiddeld genomen deelt ongeveer 5% van de Nederlandse huishoudens 
het woonadres met een of meer andere huishoudens. Onder autochtonen betreft het 
vooral jongeren in zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden en in mindere mate 
onderhuur van een particuliere kamer (WoON 2006; bijlage B8.8). Onder niet-wes-
terse allochtonen wonen veel vaker meer huishoudens op één adres. Bij Turken en 
Antillianen is dit voor circa 14% van de huishoudens het geval, bij Marokkanen voor 
10% en onder Surinamers voor ruim 6%. Antillianen wonen naar verhouding vaak in 
-meest onzelfstandige- wooneenheden6 (ruim 8% van de Antilliaanse huishoudens). 
Turken zijn vaker dan andere groepen onderhuurder (bijna 7%); daarnaast wonen 
ze regelmatig in wooneenheden (bijna 4%). Zowel Marokkanen als Turken wonen 
niet zelden met mensen in huis die niet tot het kerngezin behoren, zonder dat sprake 
is van onderhuur. Het gaat om 3% tot 4% van deze groepen, tegen ruim 2% onder 
Surinamers en Antillianen en minder dan 1% onder autochtonen. De scheidslijn met 
onderhuur kan gradueel zijn, afhankelijk van de wijze waarop vergoeding voor logies 
wordt afgesproken.

In het Survey integratie minderheden (sim) 2006 is gevraagd of er op het moment 
van het interview nog andere personen dan de leden van het kerngezin in huis 
woonden. Dat was bij Turken in 8% van de huishoudens het geval, bij Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen bij 6% tot 7% en bij autochtonen bij 2%. Die aantallen 
kloppen aardig met het WoON 2006, indien we kamerhuur en informele inwoning 
samen nemen (bijlage B8.8). Uit het sim kunnen we opmaken dat de inwonenden 
voor Turken en Marokkanen vrijwel uitsluitend familieleden zijn, meestal broers of 
zussen, (schoon)ouders, neven en nichten. Onder Antillianen zijn het vaker vrienden 
dan familieleden. Er zijn geen aanwijzingen dat men in zwarte wijken eerder aan 
inwonen begint dan elders, voor Turken geldt eerder het omgekeerde.7 Wel drukt 
inwoning en de daarmee gepaard gaande hogere woondichtheid en mogelijk ook 
overlast, zwaarder op zwarte buurten omdat daar meer minderheidsgroepen wonen, 
onder wie dus beduidend vaker wordt ingewoond.

Kenmerken van de woningen
In de witte wijken bestaat ruim driekwart van de woningen uit eengezinshuizen en 
in de gemengde wijken ligt dit aandeel gemiddeld iets lager. In de zwarte wijken 
domineert, vooral in de grote gemeenten – en Amsterdam en Rotterdam in het 
bijzonder – de gestapelde bouw. In de zwarte en gemengde wijken geldt voor elk 
van de allochtone groepen dat ze aanmerkelijk minder vaak over een eengezinshuis 
beschikken dan autochtonen. In de witte wijken is dat verschil kleiner (bijlage B8.9).
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In witte wijken is een woning gemiddeld ruim 140 vierkante meter; in zwarte wijken 
is die met 96 vierkante meter aanmerkelijk kleiner; in de gemengde wijken is het 
gemiddelde woonoppervlak 124 vierkante meter. Elk van de allochtone groepen 
beschikt in elk van de wijktypen over ongeveer 20 tot 30 vierkante meter minder 
dan de autochtonen. Gerelateerd aan het aantal gebruikers van de woning komen 
de verschillen nog wat pregnanter naar voren (bijlage B8.10a en 8.10b). Turken en 
Marokkanen beschikken van alle groepen over de minste meters per persoon in de 
woning, maar zij boekten wel fl inke vooruitgang ten opzichte van de vorige meting, 
in 2002 (Kullberg en Ras 2007). Onder de Antillianen is het aandeel krap behuisden 
juist gestegen, vermoedelijk door de instroom van nieuwe, weinig draagkrachtige 
migranten.

Figuur 8.1
Aandeel huishoudens in koopwoningen, in witte, gemengde en zwarte wijken, naar etnische 
groep, 2006 (in procenten)

Bron: VROM (WoON 2006); CBS (StatLine) SCP-bewerking
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De zwarte wijken tellen behalve veel fl ats en kleine woningen ook veel huurwonin-
gen; gemiddeld twee derde van de woningen, maar in de G3 nog meer. Witte wijken 
vormen de contramal, met juist gemiddeld twee derde koopwoningen; gemengde 
wijken hebben gemiddeld 56% koophuizen. Er bestaan wel fl inke verschillen tussen 
wijken binnen eenzelfde categorie en tussen delen van wijken. Zo zijn koopwonin-
gen meestal gegroepeerd in buurten of buurtjes, eventueel als ‘gouden rand’ aan een 
minder welvarend postcodegebied. Autochtonen zijn in elk van de wijktypen vaker 
eigenaar van hun woning dan allochtonen. Het contrast is het grootst in de zwarte 
en gemengde wijken (fi guur 8.1). Onder Marokkanen is het eigenwoningbezit het 
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laagst, maar het is wel het snelst gegroeid, met in hun kielzog de Turken en Surina-
mers (Kullberg en Ras 2007; bijlage B8.11).

Tevreden met de woning?
In elk van de wijktypen ligt de tevredenheid, net als de verworven woonkwaliteit, 
bij de allochtone groepen lager dan bij de autochtonen. Wie ontevreden is met de 
woning heeft vooral klachten over een te klein woonoppervlak en te weinig buiten-
ruimte (tuin of balkon). De tevredenheid is het grootst in de witte wijken, hoewel 
dit voor Surinamers en vooral Marokkanen niet opgaat. Zij zijn het meest tevreden 
met hun woning in de gemengde wijken (bijlage B8.12). Een dergelijk beeld werd 
ook al geschetst op basis van absolute concentraties in buurten in 2002 (Wittebrood 
et al. 2005: 137). Woningen in de meest witte buurten (minder dan 5% allochtonen) 
werden door Marokkanen, Turken en Surinamers relatief slecht gewaardeerd. Voor 
elk van deze groepen geldt dat de onvrede met de woning vooral huurders geldt. Niet-
westerse allochtonen (en vooral Marokkanen) in witte wijken zijn veel vaker huurder 
dan autochtonen. Bovendien huren ze naar verhouding vaak kleinere fl ats en geven 
de allochtonen die daarheen verhuisd zijn vaak aan dat ze de woning namen omdat 
deze het snelst beschikbaar was, zonder dat sprake was van een bewuste keuze voor 
de buurt (Kullberg 2006b: 144). Vermoedelijk bewonen zij naar verhouding vaak 
minder aantrekkelijke randen of gedeelten van over het geheel genomen betere 
postcodegebieden. De tevredenheid met de woning is voor alle groepen behalve de 
Antillianen wel toegenomen tussen 1998 en 2006, het meest onder Marokkanen en 
Turken (Kullberg en Ras 2007; bijlage B8.13).

Waarom voor de woonbuurt gekozen?
Tevredenheid met de woning en de buurt hangt deels samen met de motieven 
waarmee men voor die woning en buurt heeft gekozen. Daarbij is het verschil tussen 
huurders en eigenaren-bewoners veel groter dan tussen etnische groepen. Ongeveer 
de helft van de allochtone huurders en een derde van de autochtone huurders geeft 
aan in de huidige buurt te zijn komen wonen omdat daar een woning werd toege-
wezen (tabel 8.6). Kleinere aantallen huurders (een kwart tot een derde) zeggen te 
zijn gevallen voor de prettige woning of de aantrekkelijke buurt. Daar zit voor alle 
etnische groepen een belangrijk verschil met eigenaren van woningen, die veel vaker 
bewust voor de woning of de buurt kozen (bij elkaar ca. 60% voor elk van de groe-
pen).

In hoofdstuk 7 kwam het belang dat aan familie wordt gehecht, in het bijzonder 
door Turken, aan de orde. Tabel 8.6 laat zien dat onder een beperkte groep huurders 
en eigenaren-bewoners de nabijheid van familie of vrienden het hoofdmotief was bij 
de woning- en buurtkeuze. Onder Turkse woningeigenaren is dit wat vaker het geval 
dan bij andere groepen, maar de verschillen zijn klein. Veelal zal sprake zijn van een 
combinatie van vestigingsmotieven, waarbij nabije familie wellicht een pluspunt is 
zonder direct het hoofdmotief te vormen.
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Tabel 8.6
Antwoorden op de vraag: waarom bent u in deze buurt komen wonen?, naar etnische groep en 
naar huurders en eigenaren-bewoners, 2006 (in procenten)a

huurders eigenaren-bewoners

Turk. Mar. Sur. Ant. aut. Turk. Mar. Sur. Ant. aut.

vond prettige woning 13 24 11 10 18 30 31 31 30 30

leuke buurt. goede ligging 10 10 15 18 18 29 29 30 34 28

familieleden of vrienden in de buurt 7 5 7 7 5 7 5 2 6 4

kreeg hier woning toegewezen 51 48 49 48 32 5 6 5 3 3

kon woning in deze buurt betalen 4 2 5 4 4 15 16 15 12 14

anders 15 12 13 13 23 14 13 17 15 21

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

a Gewogen aantallen; selectie van hoofden van huishoudens of partners.

Bron: SCP (SIM’06)

In de zwarte buurten wordt onder alle groepen huurders vaker dan in de gemengde 
en witte buurten aangevoerd dat daar een woning werd toegewezen (bijlage B8.14). 
In hoeverre mensen werkelijk naar specifi eke buurten gestuurd zijn is niet bekend. 
Met de introductie van advertentiemodellen van woonruimteverdeling, begin jaren 
negentig, werd vrije woning- en buurtkeuze, zonder tussenkomst van medewerkers 
van woningcorporaties, offi cieel de norm. Het is goed mogelijk dat de respondenten 
in hun zoektocht naar een fi nancieel passende en snel beschikbare woning, ook 
zonder actieve toedeling door woningcorporaties het beste terechtkonden in de 
zwarte wijken, waar de wachttijden korter zijn (Kullberg 2006b). Opvallend is dat 
de betaalbaarheid van de woning voor huurders nauwelijks een issue is. Dankzij de 
huurtoeslag is een zeer groot deel van de sociale huurwoningvoorraad fi nancieel 
bereikbaar. Niet de huur maar vooral de wachttijd lijkt doorslaggevend bij de buurt-
keuze.

Dit is anders bij de eigenaren-bewoners. Ongeveer 15% van hen geeft aan dat de 
buurtkeuze primair werd gemaakt omdat de woning er betaalbaar was. Dit motief 
was in de zwarte wijken nog aanmerkelijk belangrijker, vooral voor de autochtone 
en Surinaamse kopers van wie 28 respectievelijk 27% dit als hoofdmotief noemde 
(bijlage B8.14).

Woningprijzen
In de zwarte wijken zijn de woningen per vierkante meter goedkoper dan in de 
gemengde en witte wijken. Tabel 8.7 laat dat zien voor koop- en huurwoningen. De 
tabel beperkt zich tot de G4 omdat de prijzen per vierkante meter daar aanmerkelijk 
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hoger liggen dan buiten de Randstad (Ras et al. 2006). Zowel bestaande als nieuwe 
koopwoningen (vanaf 1996 gebouwd) hebben een lagere prijs per vierkante meter 
naarmate de wijk zwarter is. Naast het aantal vierkante meters in de woning is de 
sociale status van de buurt sterk van invloed op de prijs van woningen (Visser en Van 
Dam, 2006). Doordat de woningen in zwarte wijken relatief klein zijn en goedkoop, 
zijn ze interessant voor starters op de koopmarkt. Ook bij de huurwoningen doen 
zich, ondanks landelijke normering van huren volgens het woningwaarderingsstel-
sel, huurprijsverschillen voor tussen wijken binnen de G4. In de bestaande woning-
voorraad zijn die verschillen per vierkante meter klein, maar in de nieuwbouw is de 
lagere prijs in zwarte wijken opvallend.

Tabel 8.7
Koop- en huurwoningen in zwarte, gemengde en witte wijken van de G4, naar oppervlakte, prijs 
en prijs per vierkante meter, 2006 (in vierkante meters en euro’s)

m2 koop-
woningen

geschatte ver-
koopwaardea

geschatte 
prijs per m2 

m2 huur-
woningen

bruto huur per 
maandb

bruto maand-
huur per m2 

bestaande bouw (tot 1996)

witte wijk 136 387.000 2440 81 440 5,4

gemengde wijk 109 262.000 2360 70 370 5,4

zwarte wijk 95 186.000 1850 69 365 5,3

 nieuwbouw (1996-2006)

witte wijk 147 419.000 2560 66 430 6,5

gemengde wijk 129 306.000 2360 86 545 6,3

zwarte wijk 110 248.000 2252 71 460 5,9

a De verkoopwaarde is door respondenten geschat. Woningen met een geschatte verkoopwaarde van een miljoen of meer euro zijn 
buiten beschouwing gelaten.

b In rekening gebrachte huur voor aftrek van eventuele huurtoeslag.

Bron: VROM (WoOn 2006)

De geschatte verkoopwaarde van woningen verschilt niet alleen tussen de wijken, 
maar ook tussen groepen. Voor autochtonen is ze het hoogst, dan voor ‘overige niet-
westerse allochtonen’, dan Surinamers en Antillianen, dan Marokkanen en de laag-
ste verkoopwaarde hebben woningen van Turkse eigenaren (gemiddeld ca. 180.000 
euro, tegen ruim 290.000 euro gemiddeld voor alle eigenaren). Vooral in de witte en 
de zwarte wijken steken Turken af met goedkope koopwoningen (bijlage B8.15a). De 
zeer goedkope koopwoningen vormen een speciaal segment op de woningmarkt. De 
verkopende makelaars zijn dikwijls niet aangesloten bij de nvm en onder die make-
laars zijn ook Turkse ondernemers die zich op dit segment hebben toegelegd. In het 
Haagse Transvaal had in 2004 maar liefst 60% van de verkochte woningen een prijs 
onder de 100.000 euro.
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De lage verkoopprijs en de ligging in lagestatusbuurten met veel allochtonen weer-
houden een aantal hypotheekverstrekkers ervan deze markt te bedienen, zo stelde 
Aalbers (2006) vast voor verschillende Rotterdamse, Haagse en Arnhemse buurten. 
Hinderlijk voor de betrokkenen, maar met beperkte impact, zo luidde de conclusie 
van zijn onderzoek naar redlining, het uitsluiten van groepen hypotheeknemers op 
grond van hun etnische achtergrond of de status van de buurt waarin het koopobject 
ligt. In de meeste gevallen slagen kredietwaardige kopers er uiteindelijk wel in om 
uit te wijken naar een welwillender kredietverstrekker.

Woonlasten
Niet-westerse allochtonen en vooral Surinamers en Antillianen hebben wat hogere 
nettomaanduitgaven voor hun eigen huis dan autochtone eigenaren. Het verschil 
bedraagt voor Surinamers en Antillianen ongeveer 100 euro per maand. Antilliaanse 
en Surinaamse eigenaren ontvangen gemiddeld ook wat meer fi scaal voordeel (60 à 
70 euro per maand extra ten opzichte van het gemiddelde van 180 euro per maand; 
zie bijlage B8.15b). Zowel de hogere last als het grotere fi scale voordeel komt doordat 
de woning vergeleken met die van de autochtone kopers, vaker hypothecair belast is 
(bijlage B8.15c). Onder autochtone kopers zijn veel meer ouderen, van wie een deel 
de hypotheek geheel of gedeeltelijk heeft afgelost. Marokkaanse en in mindere mate 
Turkse woningeigenaren hebben lasten die meer lijken op die van de autochtonen 
(enkele tientallen euro’s meer), hoewel ook hun woningen net zo vaak als die van 
Surinamers en Antillianen met een hypotheek belast zijn (ruim 95% van de alloch-
tone woningeigenaren heeft een hypotheek, tegen 87% van de autochtone eigena-
ren). Turken en Marokkanen bezitten – gemiddeld genomen – goedkopere huizen 
dan autochtone, Surinaamse en Antilliaanse woningeigenaren.

Religieuze bezwaren van moslims tegen het betalen van rente zouden mede debet 
kunnen zijn aan het lage eigenwoningbezit onder Marokkanen (vrom 2007: 41). In 
hoofdstuk 7 zagen we immers dat Marokkanen hun geloofsplichten in het algemeen 
nauwer opvatten dan Turken. De bezwaren tegen rente zouden tot veel belangstel-
ling leiden voor de in Engeland al gangbare halal-hypotheken (vrom 2007; Trouw 
2007). Die hebben vooralsnog in Nederland als praktisch bezwaar dat afnemers de 
fi scale hypotheekrenteaftrek moeten missen en zijn daardoor nog weinig aantrek-
kelijk.8

De maandelijkse huuruitgaven zijn onder allochtone groepen gemiddeld lager 
dan onder autochtonen. Dat geldt voor elk van de onderscheiden groepen, maar het 
meest voor Antillianen. Het verschil ligt in de orde van enkele tientallen euro’s. Van-
wege gemiddeld lagere inkomens ontvangen leden van alle allochtone groepen iets 
meer huurtoeslag dan autochtonen. Het gaat om circa 20 euro meer ten opzichte van 
de kleine 50 euro die de huurder gemiddeld per maand ontvangt (inclusief degenen 
die helemaal geen toeslag ontvangen; zie bijlage B8.16).

In verhouding tot het inkomen hebben allochtonen hogere kooplasten dan 
autochtonen: men besteedt ongeveer 30% van het inkomen in plaats van 20% aan 
de hypotheek (bijlage B8.17). Energie, water en gemeentelijke belastingen (en 
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woningonderhoud) komen daar nog bij. Huurders besteden gemiddeld 35% van hun 
inkomen aan de nettohuur, zonder de bijkomende lasten, maar na aftrek van huur-
toeslag. Turken en Marokkanen hebben iets lagere huurquoten dan autochtonen, 
Surinamers iets hogere (bijlage B8.18).

8.4 Woonomgeving

Verloedering en overlast
Zoals in het Jaarrapport Integratie 2005 werd beschreven, steken de zwarte wijken 
negatief af waar het gaat om verloedering van de omgeving en overlast van omwo-
nenden (Wittebrood et al. 2005: 139). Bij verloedering moeten we denken aan beklad-
ding van muren, vernieling en rommel op straat. Overlast betreft geluidsoverlast, 
last van jongeren en van andere buurtbewoners. Dit verschil in verloedering en over-
last tekent zich ook af indien – zoals in dit hoofdstuk – een relatieve afbakening van 
zwarte wijken wordt gebruikt (bijlage B8.19a en B8.19b). Elk van de onderscheiden 
etnische groepen ervaart meer verloedering en meer overlast naarmate de woonwijk 
zwarter is.

Verloedering, overlast en een lage sociaal-economische status van de wijk zijn 
belangrijke indicatoren bij het aanwijzen van de 40 probleemwijken (ook wel aan-
dachts-, pracht-, of krachtwijken genoemd) van minister Vogelaar. Van de uitgeko-
zen wijken is bijna driekwart een zwarte wijk, de andere zijn gemengde wijken. Witte 
wijken komen onder de aangewezen 40 wijken niet voor (bijlage B8.20). Overigens is 
het leefklimaat in deze ‘probleemwijken’ er in de periode 2002-2006 naar het oordeel 
van de bewoners al een eind op vooruitgegaan, meer dan in andere stadswijken, 
maar de afstand tot andere wijken is toch nog groot (Kullberg en Ras 2007).

Na haar tournee door de 40 probleemwijken gaf minister Vogelaar aan getroffen 
te zijn door het geringe aanbod van voorzieningen voor jongeren in die wijken. Het 
ontbreken van goede voorzieningen zou een factor zijn in de veel gehoorde klach-
ten over (hang)jongeren. Ruim een derde van de huishoudens in de zwarte wijken 
is ontevreden met die voorzieningen, maar in de andere wijken ligt dit aantal niet 
zoveel lager. Marokkanen en ‘overige niet-westerse allochtone groepen’ geven in de 
witte wijken zelfs vaker aan dergelijke voorzieningen ontoereikend te vinden9 (fi guur 
8.2).



208 Fysieke en sociale kwaliteit van wonen in en buiten concentratiewijken

Figuur 8.2
Aandeel huishoudens dat (zeer) ontevreden is met voorzieningen voor jongeren in de woonbuurt, 
2006 (in procenten)

Bron: VROM (WoON 2006)
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Elk van de onderscheiden groepen is het minst tevreden met de woonomgeving in de 
zwarte wijken (fi guur 8.3). In de gemengde wijken is men aanzienlijk vaker tevreden 
(minimaal 80% is daar tevreden of zeer tevreden, tegen twee derde van de niet-wes-
terse allochtone huishoudens in de zwarte wijken). In de witte wijken ligt de tevre-
denheid onder Turken, overige niet-westerse allochtonen en autochtonen nog wat 
hoger dan in de gemengde wijken.



209Fysieke en sociale kwaliteit van wonen in en buiten concentratiewijken

Figuur 8.3
Aandeel dat tevreden of zeer tevreden is met de woonomgeving, naar etnische groep en naar 
kleur van de wijk, 2006 (in procenten)

Bron: VROM (WoON 2006)
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Veiligheid
In het Jaarrapport Integratie 2005 is de veiligheid in de verschillende wijken en voor 
verschillende groepen uitgewerkt met behulp van gegevens die nadien slechts zeer 
ten dele zijn geactualiseerd (las 2004; zie Wittebrood et al. 2005). In het rapport 
werd vastgesteld dat de kans om slachtoffer te worden niet zo sterk verschilt tussen 
de autochtonen en niet-westerse allochtonen als dikwijls wordt aangenomen op 
grond van landelijke slachtofferenquêtes. Een evenwichtiger beeld ontstaat door de 
groepen met elkaar te vergelijken in gemeenten van dezelfde stedelijkheidsgraad. 
Allochtonen zouden dan zelfs iets minder vaak slachtoffer zijn van criminaliteit, 
maar de delicten waarvan men vooral slachtoffer wordt verschillen wel per groep. 
Surinamers en autochtonen zijn vaker slachtoffer van bedreiging, Turken en Marok-
kanen van inbraak en autochtonen van vernielingen.

Ook verschilt het type delict waarvan men slachtoffer wordt tussen de wijken. In 
de concentratiewijken10 wordt men relatief vaak slachtoffer van een ernstig delict 
als bedreiging en van diefstal uit de auto; in de witte wijken is fi etsdiefstal het meest 
voorkomende delict.

Onveiligheidsgevoel
In tabel 8.8 zijn gevoelens van onveiligheid weergegeven voor verschillende bevol-
kingsgroepen. Hier worden overigens wel nieuwe gegevens gepresenteerd. In de 
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tabel is onderscheid gemaakt tussen geïnterviewde hoofden van huishoudens of 
partners, de volwassenen, en thuiswonende kinderen vanaf 15 jaar. De meeste van 
die kinderen zijn 16 of 17 jaar, maar er zijn ook oudere jongeren bij, in een leeftijd 
oplopend tot 25 jaar. Het onderscheid tussen volwassenen en thuiswonende kinderen 
is gemaakt omdat er mogelijk verschillen zijn in de veiligheidsbeleving. Het aantal 
thuiswonende kinderen is onder de allochtone groepen groter dan onder autochto-
nen en zodoende is de verdeling over de wijktypen ook ongelijk. In zwarte wijken zijn 
autochtone kinderen relatief schaars; in witte wijken is het andersom.

Tabel 8.8
Onveiligheidsgevoelens onder volwassenen, naar etnische groep en kleur van de buurt, en onder 
allochtone en autochtone thuiswonende kinderen van 15 jaar tot en met 25 jaar,a 2006
(in procenten)

voelt zich soms 
of vaak onveilig Turken

Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

autoch-
tonen

totaalb 
volwas-
senen

T,M,S,A-
se 
jongeren 

autoch-
tone 
jongeren

totaalb 
jongeren

in het algemeen witte buurt 18 7 32 25 29 26 31 38 34

gemengde buurt 23 17 27 25 27 24 19 36 22

zwarte buurt 28 19 35 25 39 27 22 - 22

totaal 26 18 31 25 29 26 22 36 24

op straat witte buurt 20 17 31 21 32 28 41 41 41

gemengde buurt 30 23 34 29 32 30 32 45 35

zwarte buurt 37 26 46 30 44 35 29 44 30

totaal 33 24 38 29 33 32 32 44 33

in huis witte buurt 9 10 8 7 4 6 0 - -

gemengde buurt 11 9 8 11 7 9 4 - 3

zwarte buurt 16 12 9 8 10 12 3 - 3

totaal 14 11 8 9 6 10 3 - 3

a Thuiswonende kinderen van 15-25 jaar, van wie twee derde onder de 20 jaar. Gemiddeld zijn ze ruim 18 jaar en dat geldt voor zowel 
de allochtone als de autochtone jongeren.

b Het betreft totalen over de respondenten; deze totalen zijn niet gewogen naar de etnische compositie van de wijken.
- = onvoldoende respondenten binnen de antwoordcategorie (minder dan vijf).

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Kijken we naar algemene onveiligheidsgevoelens van alle volwassen respondenten 
samen, dan verschillen die weinig tussen de wijktypen. In Jaarrapport Integratie 2005, 
waar absolute concentraties minderheden in de wijk zijn gemeten, waren algehele 
onveiligheidsgevoelens alleen beduidend hoger in de wijken met meer dan 50% 
allochtonen (wijken in de G3), en dan alleen voor Turken, Surinamers en autochto-
nen in die wijken. Nu zijn de verschillen tussen de groepen groter. Turken, Marok-
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kanen en autochtonen voelen zich het minst veilig in zwarte wijken, voor Antillianen 
maakt de wijk geen verschil en Surinamers voelen zich in de gemengde wijken het 
meest veilig.

Opmerkelijk is dat voor de jongeren geldt dat ze zich in de witte wijken gemiddeld 
het meest onveilig voelen. Dat is vooral zo voor jongeren van Marokkaanse, Antil-
liaanse, Turkse en Surinaamse komaf en veel minder voor autochtone jongeren. In de 
zwarte wijken zijn zo weinig autochtone, thuiswonende jongeren geïnterviewd, dat 
we over hen moeilijk uitspraken kunnen doen.

Kijken we naar onveiligheidsgevoelens op straat, dan is de relatie met de buurt 
eenduidiger: in zwartere wijken is men banger. Dat geldt althans voor de volwasse-
nen. Thuiswonende jongeren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
origine voelen zich – opnieuw – juist in de witte wijken onveiliger. Voor autochtone 
jongeren is er geen noemenswaardig verschil tussen de wijken.

Heel opmerkelijk is dat autochtone jongeren zich als groep zowel in het algemeen 
als op straat veel minder veilig voelen vergeleken met de jongeren uit de vier minder-
heidsgroepen. Dit is des te opmerkelijker omdat onder de autochtone responden-
ten naar verhouding veel jongens zijn.11 Van grotere onveiligheidsgevoelens onder 
autochtone jongeren in gemengde of zwarte wijken lijkt niet of nauwelijks sprake te 
zijn. Ze zijn ook in witte wijken nogal bang. Voorzichtigheid is hier geboden want 
– zoals gezegd – in de zwarte wijken zijn weinig autochtone jongeren geïnterviewd, 
omdat er ook weinig wonen. Engbersen en De Voogd (2005) constateren in hun 
evaluatie van het project Thuis op Straat, dat allochtone kinderen meer streetwise zijn, 
vooral de jongens, en daardoor voor autochtone kinderen wel bedreigend kunnen 
zijn. Omgekeerd voelen de allochtone jongeren zich duidelijk minder veilig in witte 
wijken. Mogelijk is dit omdat ze daar meer opvallen, maar er kan ook een verkla-
ring schuilen in andere kenmerken van de jongeren in die wijken, zoals een hogere 
opleiding (zie ook hoofdstuk 11). Allochtonen in witte wijken zijn immers relatief 
welgesteld en hoogopgeleid. De opmerkelijke onveiligheidsgevoelens van jongeren 
verdienen nadere aandacht.

Ten slotte is in tabel 8.8 weergegeven in hoeverre men zich onveilig voelt in de 
eigen woning. Dat is veel minder vaak het geval dan dat men zich op straat onveilig 
voelt. Voor de volwassenen geldt dat de angst groter is naarmate de buurt zwarter 
is, althans onder Turken en autochtonen. Onder de andere groepen zijn de verschil-
len tussen buurten minder eenduidig. Turken en Marokkanen zijn het bangst in de 
woning en autochtonen zijn daar het minst bang. Vermoedelijk schatten Turken en 
Marokkanen de kans op inbraak hoger in (zie Wittebrood et al. 2005: 144).

Sociale samenhang
Verloedering en overlast, onveiligheid en een lage sociale status van de buurt gaan 
doorgaans samen met een geringe sociale samenhang. Die geringe samenhang 
kan mede debet zijn aan verloedering en overlast, doordat de sociale controle ook 
minder is (zie o.a. Wittebrood en Van Dijk 2007). We zien dat de sociale samenhang 
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in zwarte wijken het minst hoog wordt aangeslagen en in de witte het hoogst. Dit 
is gemeten aan de hand van de stellingen: ‘Mensen in deze buurt kennen elkaar 
nauwelijks’, ‘In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om’, ‘Ik woon 
in een gezellige buurt met veel saamhorigheid’ en: ‘Ik voel me thuis in deze buurt’. 
De hogere waardering voor de cohesie in witte wijken geldt voor alle groepen (bijlage 
B8.19c). Onder autochtonen is het contrast in waardering voor witte en zwarte wijken 
het grootst, gevolgd door Turken en Marokkanen. Deze drie groepen waarderen de 
cohesie in de witte wijken hoog; het oordeel over de zwarte wijken verschilt nauwe-
lijks tussen de groepen.

In de Sociale staat van Nederland 2005 (Kullberg et al. 2005: 274) werd uiteengezet 
dat de tevredenheid met de bevolkingssamenstelling in de buurt afneemt naarmate 
deze (absoluut) zwarter is. Dat gold voor alle groepen, maar het meest voor autoch-
tonen en Surinamers en het minst voor Marokkanen en Turken. Onder deze beide 
groepen was de tevredenheid met de bevolkingssamenstelling in de zwarte buurten 
(meer dan 50% niet westerse allochtonen) niet minder dan in de gemengde (met 
20 tot 50% niet westerse allochtonen) (bijlage B8.21b). Vier jaar later is het beeld 
iets veranderd (bijlage B8.21a). De verschillen in tevredenheid met de bevolkings-
samenstelling zijn minder sterk geworden tussen de wijken, vooral bij autochtonen 
en bij Surinamers. Bij deze groepen is in de zwarte wijken de tevredenheid met de 
bevolking gegroeid. Vermoedelijk heeft de lage waardering in het jaar 2002 voor een 
deel te maken gehad met de maatschappelijke turbulentie rondom Pim Fortuyn (zie 
Kullberg en Ras, 2007). Marokkanen zijn overal meer tevreden geworden met de 
bevolkingssamenstelling ten opzichte van 2002, maar vooral in de zwarte wijken. 
Enige voorzichtigheid is geboden vanwege kleine aantallen geïnterviewden. Bij 
Turken is het beeld veranderd ten opzichte van 2002. De tevredenheid in de zwarte 
wijken is laag gebleven, terwijl ze in de gemengde en witte wijken sterker is gewor-
den. Zodoende vormen alleen de Marokkanen nog een uitzondering op het algemene 
beeld dat hoe zwarter de wijk is, des te minder men te spreken is over de bevolkings-
samenstelling (zie bijlage B8.21).

Figuur 8.4 geeft weer hoe er werd geantwoord op de meer directe vraag ‘Wat vindt u 
van het aantal allochtonen in uw buurt?’ In de zwarte wijken geeft een kwart tot een 
derde van de ondervraagden aan dat er ‘te veel’ allochtonen zijn; onder de Turken 
zijn nog meer mensen deze mening toegedaan (43%). Ook in de gemengde buurten 
zijn Turken kritisch op het aantal allochtonen. In de witte wijken geeft een op de vijf 
ondervraagden aan dat er ‘te weinig’ allochtonen zijn. Maar liefst een derde van de 
Marokkanen in witte wijken zegt dat er te weinig allochtonen zijn. In welke mate het 
de verschillende groepen stoort dat het aantal allochtonen te groot of te klein zou 
zijn, weten we niet.

De verschillende groepen zijn tamelijk eensluidend in hun reactie op de stelling 
‘Het is slecht voor een wijk als er veel allochtonen komen wonen’. Ruim de helft tot 
twee derde onderschrijft die stelling en er is weinig verschil tussen de groepen en 
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ook tussen de wijken. Wel zijn autochtonen het iets vaker eens met de stelling, vooral 
in de zwarte wijken.

Figuur 8.4
Antwoorden op de vraag: ‘Wat vindt u van het aantal allochtonen in uw buurt?’, naar kleur van de 
buurt en naar etnische groep, 2006 (in procenten)

Bron: SCP (SIM’06) gewogen 
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Contact
In hoofdstuk 7 kwam het belang van de etnische compositie van de buurt voor de 
onderlinge contacten pregnant naar voren. Conform de statistische ontmoetings-
kansen doen zich ook in werkelijkheid minder contacten voor tussen autochtonen 
en allochtonen in de meer gekleurde buurten. We kijken hierna uitsluitend naar 
contacten met buren en buurtgenoten.

Ruim de helft van alle Nederlandse huishoudens zegt veel contact te hebben met 
directe buren en iets minder dan de helft zegt veel contact te hebben met andere 
buurtgenoten (tabel 8.9). De mate van contact is minder in de zwarte buurten, vooral 
waar het andere buurtgenoten dan de directe buren betreft. Heel verwonderlijk is dit 
niet, omdat het grotere aantal huurwoningen en de mede daardoor grotere verhuis-
frequentie in die buurten notoire remmers zijn van sociale bindingen tussen buren 
en buurtgenoten (Saunders 1990; Elsinga en Hoekstra 2005). Wel is opmerkelijk dat 
voor Surinamers en in mindere mate ook Antillianen het contact met buurtgenoten 
in de zwarte wijken juist intensiever is dan in witte wijken. Voor Turken en vooral 
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Marokkanen is dat andersom. Over het geheel genomen hebben Surinamers en 
Antillianen, net als de ‘overige niet-westerse allochtonen’ minder vaak contact met 
buren en buurtgenoten dan de Turken, Marokkanen en autochtonen.

Tabel 8.9
Aantal dat het (helemaal) eens is met de stelling: ‘Ik heb veel contact met mijn directe buren’ 
en met de stelling: ‘Ik heb veel contact met andere buurtbewoners’, naar etnische groep en naar 
etnische compositie van de wijk, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

ov. niet-
westerse 
allochtonen autochtonen

alle huis-
houdens

buren

witte wijk 58 65 46 47 46 60 60

gemengde wijk 58 54 49 48 42 57 56

zwarte wijk 56 54 47 52 39 51 50

totaal 57 54 48 49 42 57 56

buurtgenoten

witte wijk 54 56 32 35 38 52 51

gemengde wijk 51 50 41 42 33 47 47

zwarte wijk 50 44 45 41 28 40 39

totaal 50 48 42 41 32 48 47

Bron: VROM (WoON 2006)

Kijken we naar de etnische achtergrond van de buren en buurtgenoten met wie er 
contact is dan tekenen zich verschillen af tussen etnische groepen en tussen wijken. 
In elk van de wijken geldt dat autochtonen het meest met mensen van de eigen groep 
omgaan. Daarna gaan Turken het meest om met de eigen groep, dan Marokkanen, 
Surinamers en ten slotte Antillianen (zie hoofdstuk 7).

Het contact met leden van de eigen groep is voor elk van de allochtone groepen 
het sterkst in de zwarte wijken, dan in de gemengde en dan in de witte. Dit is in over-
eenstemming met de statistisch grotere ontmoetingskans in die wijken, maar deze 
ontmoetingskans biedt toch onvoldoende verklaring. Zo zouden we voor Turken, 
Marokkanen en Surinamers een vergelijkbaar onderling contact verwachten en voor 
Antillianen, die verreweg de geringste onderlinge ontmoetingskansen hebben, veel 
minder contact (zie § 8.2). De mate van contact binnen de ‘eigen’ groep moet kenne-
lijk ook voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan verschillende oriëntaties, 
en mogelijk aan meer versnippering van de groep naar etnisch-culturele subgroepen 
(Berbers, Hindoestanen, Creolen e.d.).
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8.5 Verhuisden naar oude wijken en buitenwijken

Na Surinamers en Antillianen vestigen ook Marokkanen en Turken zich steeds meer 
buiten de concentratiewijken in de steden (§ 8.2). Toch verhuizen zeer velen binnen 
de oude wijken, of van de ene naar de andere oude wijk (Uunk en Dominguez Mar-
tinez 2002). De meeste verhuizingen vinden immers plaats over een kleine afstand, 
in dezelfde wijk (Buys et al. 2007; Ras et al. 2006) en in de oude wijken vinden we 
nog verreweg de meeste leden van minderheden. Daar komt bij dat door middel van 
stedelijke vernieuwing en herstructurering wordt getracht de oude wijken aan-
trekkelijker te maken. In deze paragraaf zijn we geïnteresseerd in de vraag hoe de 
tevredenheid van diverse groepen binnen oude wijken zich verhoudt tot die in de bui-
tenwijken. We spitsen die vergelijking toe op recent verhuisden. Die hebben immers 
hun woonsituatie net aangepast aan hun wensen, zij het binnen de mogelijkheden 
die ze hebben.

Twee verhuisbewegingen interesseren ons in het bijzonder. Enerzijds is dat de 
‘trek naar buiten’, de verhuizingen naar de stadsranden en naar woongebieden 
buiten de stad. Anderzijds zijn verhuizingen naar nieuwbouw binnen de oude stads-
wijken interessant. Daar wordt immers getracht om door sloop van oude woningen 
en nieuwbouw van aantrekkelijker woningen de stedelijke middenklasse aan de 
wijken te binden en daarmee de trek naar buiten van die middenklasse af te remmen. 
Het inzicht groeit dat het er toch vooral om gaat de allochtone middenklasse te 
binden, omdat de autochtone middenklasse goeddeels al vertrokken is (vrom 2007). 
De strijd tussen buitenwijken en stedelijke vernieuwingswijken om de gunst van 
de allochtone middenklasse maakt het interessant om de kenmerken, de verwor-
ven woonkwaliteit en de tevredenheid van deze groepen verhuisden naast elkaar te 
bezien. Deze komen dan ook achtereenvolgens aan bod, nadat we de verhuisbestem-
mingen nader hebben toegelicht.

Vier verhuisbestemmingen vergeleken
De verhuisdynamiek ligt onder niet-westerse allochtonen aanmerkelijk hoger dan 
onder autochtonen. In de twee jaar voor afname van de WoON-enquête in 2006 
verhuisde 17% van de autochtonen en maar liefst 26% van de niet-westerse alloch-
tonen (tabel 8.10). Dit verschil hangt samen met de veel jongere leeftijdsopbouw van 
allochtone groepen; jonge mensen verhuizen vaker. Veel allochtonen verbeteren 
hun woonsituatie bovendien maar met kleine stapjes en dan ontstaat al snel weer 
behoefte aan een betere woning (Uunk et al. 2002).

We vergelijken hierna vier groepen verhuisden op grond van de wijken van hun 
bestemming. Daarbij maken we – omwille van de overzichtelijkheid en omdat de 
aantallen te gering zijn voor vergaande verdelingen – geen onderscheid naar de 
wijken waar men vandaan kwam. Nieuwe wijken tellen per defi nitie meer verhuisden 
van buiten de wijk; in de oude wijken geldt – zo mogen we aannemen – dat de meeste 
verhuisden vanuit dezelfde of nabije wijken kwamen (Uunk et al. 2002; vrom 2005). 
De beperkte aantallen allochtone, verhuisde respondenten brengen ons er ook toe de 
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culturele groepen niet nader te onderscheiden, maar uitsluitend over niet-westerse 
allochtonen (inclusief ‘overige niet-westerse allochtonen’) en autochtonen te rap-
porteren.

We onderscheiden – aansluitend op rubricering door het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) (WoON 2006) 
– bestaand stedelijk gebied van voor 1971 en gebieden van nadien. Zowel voor het 
bestaande stedelijke gebied van voor 1971 als voor de latere wijken maken we weer 
onderscheid tussen oudbouw en nieuwbouw, waarbij nieuwbouw betekent dat de 
woningen in de periode 1996-2006 zijn gebouwd. In de oude wijken gaat het meestal 
om nieuwbouw na sloop van oude woningen of andere gebouwen. Door deze twee 
onderscheiden te combineren komen we op vier bestemmingen van de verhuisden.

De eerste bestemming is de oudbouw in oude wijken (van voor 1971). Daaronder 
vallen vooroorlogse en vroegnaoorlogse wijken waar verreweg de meeste niet-wes-
terse allochtonen wonen en waar ook de meeste verhuizingen zich voltrokken (tabel 
8.10). Overigens zijn de oude wijken niet alleen grote stadswijken; ook dorpen vallen 
eronder en daarnaast is binnen de steden het verschil tussen oudere wijken groot: 
zowel dure jaren dertig-wijken als fl atwijken uit de jaren vijftig en zestig vallen 
binnen deze categorie en de bevolkingsgroepen zijn uiteraard ongelijk verdeeld over 
de wijktypen. Onder niet-westerse allochtonen in de oude wijken is maar liefst een 
kwart recent verhuisd, tegen 18% van de autochtonen.

De tweede bestemming is de nieuwbouw in oude wijken. Deze nieuwe woningen 
zijn meestal in het kader van de stadsvernieuwing of herstructurering gebouwd om 
oude woningen te vervangen, en bevinden zich dan ook in negentiende-eeuwse en 
vroegnaoorlogse wijken. In de loop van de jaren negentig is het accent in deze nieuw-
bouw verschoven van ‘vervangende nieuwbouw’ voor een vergelijkbare (huur)prijs en 
doelgroep (stadsvernieuwing), naar herstructurering: vervanging door koopwonin-
gen voor middeninkomens. In twee jaar tijd verhuisden bijna 80.000 huishoudens 
naar zo’n nieuwe woning, waaronder ruim 9000 allochtonen (tabel 8.10). Bij het 
grote aandeel verhuizingen onder autochtone bewoners in de nieuwbouw binnen 
oude wijken, zal een rol spelen dat sinds de jaren negentig veel ouderenwoningen 
werden opgeleverd. Die worden vooralsnog vooral door autochtonen bewoond, al 
komen hier en daar projecten voor allochtone ouderen van de grond (Kullberg en Ras 
2007).12

De derde verhuisbeweging is die naar de stadsranden, groeikernen, het stedelijk 
gebied van de jaren zeventig tot midden jaren negentig. Hier is een op de vijftien 
huishoudens allochtoon, maar onder de recent verhuisden is dat een op acht. Aan 
de verhuisgraad is te zien dat bijna een kwart van de allochtone huishoudens hier 
in de afgelopen paar jaren hun huidige woning betrok (tabel 8.10). De instroom van 
allochtonen verloopt hier snel.
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Tabel 8.10
Aantal wijkbewoners (huishoudens) per 2006, verhuisden in de periode 2004-2006a en 
verhuisgraadb onder autochtonen en niet-westerse allochtonen in oude en latere wijken en naar 
oudbouw en nieuwbouw, 2006 (in absolute aantallen en procenten)

wijken van 
voor 1971, 
oudbouw

wijken van voor 
1971, vervan-
gende nieuwbouw 
(1996-2006)

wijken van 
na 1971, 
oudbouw

wijken van 
na 1971, 
nieuwbouw 
(1996-2006) totaal 

autochtone wijkbewoners 2006 2.918.000 201.000 2.266.000 425.000 5.810.000

niet-westerse allochtone wijk-
bewoners 2006 450.000 24.000 160.000 35.000 669.000

verhuisde autochtonen
2004-2006 522.500 69.800 279.000 124.900 996.200

aantal niet-westerse allochtone 
verhuisden 2004-2006 112.900 9.200 37.600 12.300 172.000

verhuisgraad onder autochtonen 18% 35% 12% 29% 17%

verhuisgraad onder
niet-westerse allochtonen 25% 39% 24% 35% 26%
a Degenen die in de twee jaar voor afname van de WoON-enquête (in 2006) zijn verhuisd.
b Verhuisgraad = aantal verhuisden: de gehele (autochtone c.q. niet-westers allochtone) bevolking in het desbetreffende 

gebied.

Bron: VROM (WoON 2006)

Ten slotte de vierde beweging, die naar de nieuwbouwwijken van na 1995, de recente 
nieuwbouwwijken, ook wel vinex-wijken genoemd.13 Hier is de instroom van 
niet-westerse allochtonen in de nieuwbouwwijken (van na 1995) van wat recenter 
datum dan die van autochtonen. Ruim 12.000 niet-westerse allochtone huishoudens 
verhuisden in twee jaar tijd naar deze wijken.

Kenmerken van de verhuisden en hun woningen
Van de verhuisden woonde ongeveer een kwart voor de verhuizing in dezelfde buurt. 
Dit percentage ligt onder niet-westerse allochtonen iets hoger, vooral in de nieuw-
bouwwoningen in de oude wijken. Daar komt bijna 40% van de allochtone nieuw-
bouwbewoners uit de buurt, tegen ruim 30% van de autochtone bewoners (bijlage 
B8.22). Onder de verhuisde allochtonen zijn veel meer gezinnen met kinderen en 
ook meer eenoudergezinnen dan onder autochtone verhuisden. Het contrast met de 
autochtonen is het grootst in de stadsvernieuwingsbouw (bijlage B8.23). Daar zijn 
onder de verhuisde allochtonen vier keer zo veel huishoudens met kinderen. Onder 
de autochtone verhuisden zijn naar verhouding veel ouderen. Sociaaleconomisch 
onderscheiden allochtone verhuisden zich in elk van de woonmilieus nog ongunstig: 
lagere inkomens en lagere opleidingen vergeleken met autochtone verhuisden. In 
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de vinex-wijken is het contrast het kleinst. De gemiddelde inkomens liggen er voor 
autochtonen en allochtonen ongeveer gelijk, maar de laatsten zijn wel lager opgeleid.

Tabel 8.11 laat zien dat de woningen van allochtonen die naar recente nieuwbouw-
wijken verhuisden, sterk verschillen van de woningen elders: meer dan de helft is 
een koophuis, bijna driekwart is een eengezinswoning en de woonoppervlakte is 
gemiddeld bijna 40 vierkante meter meer dan in de nieuwbouw in de oude wijken; 
die laatste steekt weer gunstig af ten opzichte van de oudbouw. Vergeleken met de 
verhuisden in de oudbouw van de oude wijken biedt de nieuwbouw in die wijken de 
allochtone verhuisden meer koopwoningen, beduidend grotere woningen en ook iets 
meer eengezinshuizen. Allochtonen die naar groeikernen en andere oude uitbrei-
dingswijken zijn verhuisd, betrokken nog minder koophuizen dan in de oudbouw 
van de oude wijken. Wel vonden ze beduidend vaker een eengezinshuis en ook een 
wat grotere woning, hoewel minder groot dan in de stadsvernieuwings-nieuwbouw.

Tabel 8.11
Enkele woningkenmerken van verhuisde autochtonen en niet-westerse allochtonen naar 
verhuisbestemming, 2006 (in procenten en aantallen vierkante meters)

wijken van voor 
1971, oudbouw

wijken van voor 
1971, vervan-
gende nieuwbouw 
(1996-2006)

wijken
van na 1971, 
oudbouw

wijken
van na 1971, 
nieuwbouw 
(1996-2006)

% in koopwoning autochtonen 36 55 50 76

niet-westerse 
allochtonen 18 37 16 55

% in eengezinshuis autochtonen 42 29 69 75

niet-westerse 
allochtonen 22 33 44 72

gemiddelde totale 
woningoppervlakte 
in m2 autochtonen 96 103 120 152

niet-westerse 
allochtonen 74 98 87 136

Bron: VROM (WoON 2006)

Grootste tevredenheid in recente nieuwbouwwijken
Veel niet-westerse allochtonen in de oudbouw kozen weinig bewust voor de buurt 
(tabel 8.12). De (snelle) beschikbaarheid van de woning gaf de doorslag. Autochto-
nen kozen vaker bewust voor de woning, de buurt of beide. Hierbij speelt het grotere 
aantal woningeigenaren een belangrijke rol, zoals al ter sprake kwam. In de nieuw-
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bouwwijken hebben ook de niet-westerse allochtonen veel vaker bewust voor de 
woning en/of buurt gekozen.

De tevredenheid met de woning is onder niet-westerse allochtonen in elk van de 
wijken en zowel in de oudbouw als in de nieuwbouw minder groot dan bij autochto-
nen. Woningen in nieuwbouw in de oude wijken zijn voor niet-westerse allochtonen 
qua waardering gemiddeld genomen gelijkwaardig aan oude woningen in de jaren 
zeventig- en tachtig-wijken. De woningen in vinex- en andere recente nieuwbouw-
wijken steken daar voor allochtonen ver bovenuit. Dit is – gelet op de woningkwali-
teit – niet verrassend.

Tabel 8.12
Buurtkeuze en tevredenheid met woning en buurt onder verhuisde autochtonen en niet-westerse 
allochtonen, naar verhuisbestemming, 2006 (in procenten)

wijken van voor 
1971, oudbouw

wijken van voor 
1971, vervangende 
nieuwbouw
(1996-2006)

wijken van na 
1971, oudbouw

wijken van na 
1971, nieuwbouw 
(1996-2006)

% woning en buurt 
niet bewust gekozen, 
keuze voor de buurt 
gemotiveerd met: ‘ik 
kon hier het eerste in’ autochtonen 27 14 25 16

niet-westerse 
allochtonen 40 22 40 17

% (zeer) tevreden met 
de woning autochtonen 87 96 91 98

niet-westerse 
allochtonen 70 79 79 91

% (zeer) tevreden met 
de woonomgeving autochtonen 85 90 88 88

niet-westerse 
allochtonen 74 73 80 84

Bron: VROM (WoON 2006)

Kritisch op de woonomgeving
De verschillen in tevredenheid met de woonomgeving zijn minder groot, al scoort 
ook hier voor allochtonen de nieuwbouwwijk het hoogst (tabel 8.12). Opvallend is 
de relatief lage tevredenheid met de woonomgeving van de nieuwbouwwoningen in 
oude wijken onder niet-westerse allochtonen. Autochtonen zijn hier juist gemiddeld 
genomen erg tevreden, maar zij vormen met meer dan een derde gepensioneerden 
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(5% onder de allochtonen) een slecht vergelijkbare groep. Verontrustender is dat de 
tevredenheid onder de allochtone nieuwbouwbewoners niet groter is dan onder de 
bewoners van oude woningen in de oude wijken. Vermoedelijk speelt het verwach-
tingspatroon hierin een rol en leggen nieuwbouwbewoners de lat hoger.

Niet-westerse allochtonen in de nieuwbouw in oude wijken oordelen streng 
over niveaus van verloedering en overlast (bijlage B8.24). Die zouden fl ink hoger 
liggen dan in de oudbouw en dat is niet zo aannemelijk. Zo constateren Wittebrood 
en Van Dijk (2007) in een evaluatie van herstructureringsingrepen een weliswaar 
bescheiden, maar wel positief effect van sloop en nieuwbouw op de leefbaarheid 
(vooral verloedering) en veiligheid in buurten. Dat geldt voor het vervangen van 
oude huurwoningen in het algemeen en in sterkere mate voor het vervangen van 
huur- door koopwoningen. Allochtone nieuwbouwbewoners zijn ten opzichte van 
de bewoners van oudbouw wat hoger opgeleid, ze hebben hogere inkomens, ook in 
vergelijking met allochtone vestigers in de jaren zeventig- en tachtig-wijken, en er 
zijn naar verhouding veel gezinnen met kinderen bij (bijna de helft van de vestigers) 
(bijlage B8.23). Dit kan, samen met de veelal zeer bewuste keuze voor het wonen 
in deze wijken, een meer kritische houding ten aanzien van de omgevingskwaliteit 
goed verklaren.

Uit interviews met leden van de allochtone middenklasse in oude stadswijken 
(vrom 2007) komt het belang van een veilige en goed verzorgde woonomgeving ook 
naar voren, al gaat het om mensen die aangetrokken worden door de stedelijke dyna-
miek en hectiek. Ze zijn daarvan gecharmeerd en in die zin zijn de wijken van na 1971 
voor velen niet direct een concurrerende optie. Anderzijds hechten vooral gezinnen 
met kinderen toch aan voldoende ‘luwte’ in de stedelijke omgeving (Karsten et al. 
2006) en wordt het krijgen van kinderen door verschillende geïnterviewden duide-
lijk als markering gezien die mogelijk in het voordeel gaat spreken van een minder 
stedelijk woonmilieu (vrom 2007). Voeg daarbij de ruimere beschikbaarheid van 
eengezinshuizen in de buitenwijken en het is duidelijk dat goed beheer van de oude 
stadswijken, aantrekkelijke publieke ruimten en goede voorzieningen van groot 
belang zijn om voldoende wervingskracht ten opzichte van de uitbreidingsgebieden 
te houden.

8.6 Conclusies

Ruimtelijke concentraties van niet-westerse allochtonen verbreden en verdiepen 
zich. In de G4 zijn de ontmoetingskansen tussen allochtone groepen en autochtonen 
de laatste jaren verder afgenomen, zij het dat het tempo sterk is afgevlakt vergeleken 
met eind jaren negentig. Ontmoetingskansen met leden van de eigen groep nemen 
voor Turken en Marokkanen in de G4 nog toe. Voor Surinamers en Antillianen niet 
of nauwelijks meer.

Vooral in het stadsgewest Amsterdam is de suburbanisatie van allochtonen op 
gang gekomen, meer specifi ek de trek naar het snel groeiende Almere, waar het 
aandeel Surinamers in de bevolking met 10% inmiddels dat in Amsterdam (9% en 
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afnemend) overtreft. Maar ook de Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse bevolking 
neemt er snel in omvang toe. De suburbanisatie van allochtone groepen is in de 
stadsgewesten van Rotterdam, Den Haag en Utrecht minder ver gevorderd, mede 
doordat deze steden zelf meer grote vinex-wijken hebben. Woonwijken uit de jaren 
zeventig tot halverwege de jaren negentig kennen een snelle instroom van niet-wes-
terse allochtone groepen. In wat mindere mate is dat ook in veel vinex-wijken het 
geval.

In de suburbane gemeenten en de provinciesteden doen zich onderling grote 
verschillen voor naar de mate van ruimtelijke concentratie van niet-westerse alloch-
tonen. Groeikernen als Almere, Purmerend, Zoetermeer, Capelle aan den IJssel en 
Nieuwegein zijn betrekkelijk weinig gesegregeerd, althans op het niveau van postco-
degebieden. Andere gemeenten, zoals Barendrecht, Vlaardingen, Zaanstad, Deventer 
en Ede zijn juist sterk gesegregeerd, net als een aantal kleine provincieplaatsen.

Niet-westerse allochtonen delen vaker een woonadres met anderen (dit geldt voor 
10%-15% van de huishoudens, dat is twee tot drie keer vaker dan bij autochtonen). 
Het gaat meestal om inwoning of onderhuur en daarnaast om het wonen in onzelf-
standige wooneenheden. Inwonenden zijn meestal familieleden, vooral bij Turken 
en Marokkanen. Antillianen hebben vooral inwonende vrienden. Inwonen doet men 
overal en niet vaker bij familieleden of vrienden die in zwarte wijken wonen. Het 
effect op de bewoningsdichtheid en eventueel op overlast als gevolg daarvan, is in 
zwarte wijken wel groter, doordat er veel meer allochtonen wonen.

De kwaliteit van woningen is – zoals vaker beschreven, zie ook het Jaarrapport 
Integratie 2005 – in de zwarte wijken het geringst en in de witte het hoogst. Dat blijft 
zo als relatieve concentraties worden beschreven, zoals hier is gebeurd. Het gaat om 
woningkenmerken als koopwoningen, eengezinshuizen en vooral de grootte van 
de woningen. Binnen elk van de wijktypen beschikken alle niet-westerse allochtone 
groepen over geringere kwaliteit, waarbij ook de beschikbare ruimte per persoon 
nogal ongunstig afsteekt. Wel maakten de groepen met de grootste achterstand (in 
deze volgorde: Marokkanen, Turken, Surinamers – uitgezonderd de Antillianen) de 
snelste verbetering door sinds 1998: snelle toename van het aantal koopwoningen, 
meer eengezinshuizen en meer ruimte in de woning. In de recente nieuwbouwwijken 
steekt de woningkwaliteit waarover allochtonen beschikken zeer gunstig af, net als 
de tevredenheid met de woning.

Zwarte wijken steken ongunstig af wat betreft de omgevingskwaliteit: bewoners 
klagen vooral over verloedering en overlast. Driekwart van de door minister Vogelaar 
aangewezen probleemwijken is een zwarte wijk. De bevolkingsgroepen zijn tame-
lijk eensluidend over de tekortkomingen aan de woonomgeving in zwarte wijken. 
Ook menen zij al vooruitgang te zien ten opzichte van 2002. Autochtonen zijn wat 
kritischer over de bevolkingssamenstelling in de meest gekleurde wijken dan de 
andere groepen. Alle groepen voelen zich in de zwarte wijken minder veilig op straat 
dan elders, althans de volwassenen. Heel opmerkelijk is dat thuiswonende jongeren 
(15-25 jaar) van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine zich in de 
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witte wijken juist onveiliger voelen, zowel op straat als in het algemeen. Voor autoch-
tone jongeren is er geen noemenswaardig verschil tussen de wijken, maar ze voelen 
zich over het geheel genomen aanzienlijk minder veilig dan allochtone jeugd, zowel 
op straat als in het algemeen.

In zwarte wijken geven bewoners, vooral huurders, relatief vaak aan dat ze in de 
buurt zijn komen wonen omdat ze daar een woning konden krijgen. Er wordt weinig 
bewust voor de woning of buurt gekozen. Kopers in die wijken geven naar verhou-
ding vaak aan dat ze voor de wijk kozen omdat de woning er goedkoop was. Dat 
geldt vooral voor autochtone en Surinaamse kopers. De verkoopwaarde per vierkante 
meter ligt (in de G4) in zwarte wijken inderdaad beduidend lager dan in gemengde 
en witte wijken, ook – maar in mindere mate – in de nieuwbouw. Huurwoningen zijn 
in de zwarte wijken juist in de nieuwbouw opmerkelijk goedkoop in (bruto)huur. 
Allochtonen die een nieuwbouwwoning in een stedelijke vernieuwingswijk betrok-
ken, kozen vaker bewust voor die wijk. Deze middengroepen (veelal gezinnen met 
betere inkomens en opleidingen vergeleken met allochtonen in de oudbouw) zijn 
zeer kritisch op de kwaliteit van hun woonomgeving.
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Noten

1 De formule voor de ontmoetingskans (= Lieberson’s index P*, ook wel bekend als de 
isolation index) wordt gegeven door: 

 P* = ∑ [(xi / X) * (yi / Ti)] * 100

 waarbij: 
xi = het aantal niet-westerse allochtonen in postcodegebied i
X = het aantal niet-westerse allochtonen in de hele gemeente 
yi = het aantal personen van een referentiegroep in postcodegebied i 
Ti = de totale bevolking in postcodegebied i 

2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) omschrijft het stadsgewest als ‘groot-
stedelijke agglomeratie en het omliggende gebied met daarbinnen gelegen kleinere 
kernen (stadjes, dorpen, gehuchten) die met die agglomeratie door velerlei relaties 
zijn verbonden. Die relaties hebben betrekking op het dagelijks verkeer tussen woon- 
en werkplaats verhuizingen van huishoudens en bedrijven en het gebruik van stede-
lijke voorzieningen’. (cbs StatLine) (zie voor een lijst van gemeenten per stadsgewest 
bijlage B8.4).

3 In Nederland zijn gekleurde wijken tot op heden nog de minst gewaardeerde; grotere 
ruimtelijke concentraties van affl uent blacks zoals die zich in verschillende Ameri-
kaanse steden aftekenen (Kullberg 2006a), zijn in Nederland nog onbekend.

4 Ook is relatieve concentratie vermoedelijk minder geschikt om de invloed van ruimte-
lijke concentraties op sociaal-culturele integratie te onderzoeken, zoals in hoofdstuk 
7 gebeurde. Dan liggen absolute concentraties en ontmoetingskansen meer voor de 
hand.

5 De grenswaarden 10% en een derde meer of minder zijn pragmatisch tot stand geko-
men, om ook buiten de G4 diversiteit aan te treffen (zie voor nadere toelichting Uunk 
en Martinez, 2002; bijlage 2). Er is omwille van de vergelijkbaarheid tussen 1998 en 
2006 voor gekozen de defi nitie exact te repliceren.

6 Dit zijn wooneenheden met een gedeelde entree en bovendien gedeeld sanitair en 
gedeelde keuken; zelfstandige woonheden hebben een gedeelde entree maar verder 
eigen voorzieningen.

7 Turken in witte wijken geven ruim twee maal zo vaak aan dat er meer huishoudens 
op een adres wonen dan in gemengde en gekleurde wijken. Maar het gaat in de witte 
wijken maar om acht geïnterviewde Turken die een adres delen.

8 In Engeland is de hypotheekrenteaftrek al afgeschaft.
9 Enige voorzichtigheid is op zijn plaats gelet op de vrij kleine aantallen geïnterviewde 

Turken, Marokkanen en Antillianen in de witte wijken (respectievelijk dertien, 
zestien en achttien respondenten). Als we de witte en gemengde wijken samen nemen 
blijft het beeld overeind dat Marokkanen en overige niet-westerse allochtonen in de 
witte en gemengde wijken nog wat minder tevreden zijn met de voorzieningen voor 
jongeren dan degenen in de zwarte wijken.

10 Deze zijn in het Jaarrapport Integratie 2005 absoluut begrensd, als wijken met minimaal 
50% niet westerse allochtonen.

11 Onder de autochtone jongeren zijn ruim 60% jongens geïnterviewd en onder de niet-
westerse groepen samen bijna 50%.
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12 Het belang van nieuwe ouderenhuisvesting in de oude wijken komt ook tot uitdruk-
king in het feit dat de verhuisde ouderen in de nieuwbouw in deze wijken gemiddeld 
maar liefst 14 jaar in hun vorige woning woonden, tegen vier jaar onder de verhuisde 
allochtonen (bijlage B8.22).

13 Naar de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, uit 1994. vinex wordt ook wel 
gebruikt om meer in het algemeen de nieuwbouwwijken van de periode 1995-heden 
aan te duiden. In die betekenis gebruiken we het begrip hier.
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Bijlagen op het internet (www.scp.nl/jaarrapportintegratie2007)

B8.1 Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en overige niet-westerse 
allochtonen in de vier landsdelen en in de vier grote steden, per 1-1-2000 en 1-1-2007 
(in procenten).

B8.2 Verdeling van gemeenten en 4-cijferige postcodegebieden naar het aandeel niet-
westerse allochtonen in de bevolking, per 1-1-2000 en 1-1-2007 respectievelijk 1-1-
2006 (percentages).

B8.3 Gemiddeld aandeel niet-westerse allochtonen in de gemeenten en 4-cijferige 
postcodegebieden, per 1-1-2000 en 1-1-2007.

B8.4 Gemeenten binnen de verschillende stadsgewesten.
B8.5a Totaal aantal inwoners, aantal en aandeel niet-westers allochtone inwoners en 

groeipercentage van de niet-westerse allochtone bevolking en de totale bevolking in 
de 22 grootste steden, 2001-2007 (in absolute aantallen en procenten)

B8.5b Totaal aantal inwoners, aantal en aandeel niet-westers allochtone inwoners en 
groeipercentage van de niet-westerse allochtone bevolking en de totale bevolking in 
de 22 grootste stadsgewesten (exclusief de centrale steden), 2001-2007 (in absolute 
aantallen en procenten).

B8.6a Groei (of krimp) van de totale en de niet-westerse allochtone bevolking in 
kernsteden en de rest van de stedelijke agglomeraties Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht, 2001-2007 (in absolute aantallen).

B8.6b Groei of krimp van de totale bevolking en de niet-westerse allochtone bevolking van 
steden van 140.000 – 250.000 inwoners en de bijbehorende stadsgewesten
(in absolute aantallen).

B8.6c Groei of krimp van de totale bevolking en de niet-westers allochtone bevolking van 
steden van 90.000 – 140.000 inwoners en de bijbehorende stadsgewesten
(in absolute aantallen).

B8.7 Verdeling van verschillende etnische groepen over (relatief ) witte, gemengde en 
zwarte wijken, 1998 en 2006 (in procenten).

B8.8 Mate waarin en wijze waarop woonadressen gedeeld worden, naar etnische groep, 
2006 (in absolute aantallen en procenten).

B8.9 Aandeel huishoudens in eengezinshuizen in witte, gemengde en zwarte wijken, 
naar etnische groep, 2006 (in procenten).

B8.10a Gemiddeld aantal vierkante meters in de woningen, in witte, gemengde en zwarte 
wijken, naar etnische groep, 2006 (in m2)

B8.10b Gemiddeld aantal vierkante meters per persoon in de woningen in witte, gemengde 
en zwarte wijken, naar etnische groep, 2006 (in m2)

B8.11 Aandeel huishoudens in een koopwoning, naar etnische groep, 1998, 2002 en 2006 
(in procenten).

B8.12 Aandeel huishoudens dat tevreden of zeer tevreden is met de woning, in witte, 
gemengde en zwarte wijken, naar etnische groep, 2006 (in procenten)

B8.13 Aandeel huishoudens dat tevreden of zeer tevreden is met de woning, naar etnische 
groep, 1998, 2002, 2006

B8.14 Antwoorden op de vraag:’waarom bent u in deze buurt komen wonen’?, naar 
etnische groep, naar huurders en eigenaren-bewoners en naar kleur van de wijk, 
2006 percentages)
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B8.15a Gemiddelde geschatte verkoopwaarde van de eigen woning, naar etnische groep en 
naar kleur van de wijk, 2006 (alleen woningen tot 1 miljoen euro; in euro’s).

B8.15b Gemiddelde nettowoonuitgaven van eigenaren bewoners en fi scaal effect, naar 
etnische groep, 2006 (in euro’s per maand).

B8.15c Aandeel woningeigenaren met een of meer hypotheken en soort hypotheek, naar 
etnische groep, 2006 (in procenten).

B8.16 Gemiddelde netto maandelijkse huur en huurtoeslag, naar etnische groep en naar 
kleur van de wijk, 2006 (in euro’s per maand).

B8.17 Gemiddelde netto koopquote*, naar etnische groep en naar kleur van de wijk, 2006 
(in procenten).

B8.18 Gemiddelde netto huurquote*, naar etnische groep en naar kleur van de wijk, 2006 
(in procenten).

B8.19a Verloedering van de buurt, volgens indicator Grotestedenbeleid, naar etnische groep 
en naar kleur van de wijk, 2006 (0 = weinig; 10 = veel)

B8.19b Overlast in de buurt, volgens indicator Grotestedenbeleid, naar etnische groep en 
naar kleur van de wijk, 2006 (0 = weinig; 10 = veel).

B8.19c Sociale kwaliteit van de buurt, volgens indicator Grotestedenbeleid, naar etnische 
groep en naar kleur van de wijk, 2006 (0 = weinig; 10 = veel).

B8.20 Bewoners van de 40 probleemwijken van minister Vogelaar en van de 56 
prioriteitswijken van het Grotestedenbeleid, naar kleur van de wijk waarin zij 
wonen, 2006 (in procenten).

B821a Tevredenheid met de bevolkingssamenstelling van de wijk, naar etnische groep 
en naar witte, gemengde en zwarte wijken (absolute concentraties niet-westerse 
allochtonen in de wijk), 2006 (percentages)

B821b Tevredenheid met de bevolkingssamenstelling van de wijk, naar etnische groep en 
naar witte, gemengde en zwarte wijken (absolute concentraties), 2002 (percentages)

B8.22 Aantal jaren dat men in de woning van voor de verhuizing gewoond heeft en 
herkomst van de verhuisde autochtonen en niet-westerse allochtonen, naar 
verhuisbestemming, 2006 (in jaren en in procenten).

B8.23 Enkele sociaal-economische kenmerken van de verhuisde autochtonen en niet-
westerse allochtonen, naar verhuisbestemming, 2006 (in procenten)

B8.24 Oordeel van autochtone en niet-westerse allochtone verhuisden over cohesie, 
verloedering en overlast in hun nieuwe woonbuurt, naar verhuisbestemming, 2006
(0 = weinig; 10 = veel)
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9 Geregistreerde criminaliteit onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen

Roel Jennissen (wodc), Annemarije Oosterwaal (uu) en Martine Blom (wodc)

9.1 Inleiding

Uit diverse studies blijkt dat niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in 
de verdachtenpercentages (zie Kromhout en Van San 2003; Blom et al. 2005). In het 
integratiebeleid worden dan ook uiteenlopende middelen ingezet om deze onevenre-
dig hoge betrokkenheid bij criminaliteit terug te dringen. Om de criminaliteit onder 
allochtonen en autochtonen op een effectieve manier aan te pakken is inzicht in 
de omvang en oorzaak van de problematiek van essentieel belang. In dit hoofdstuk 
bieden we dit inzicht door een overzicht te geven van de verschillen in criminaliteit 
tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen en daarbij aandacht te hebben voor 
contextuele factoren zoals inkomen, woonomgeving en gezinssituatie.

Om na te gaan in welke mate de verschillende herkomstgroeperingen 
(over)vertegenwoordigd zijn in het plegen van delicten, zullen we cijfers analyse-
ren over verdachten die door de politie zijn geregistreerd.1 We zullen dit doen door 
in paragraaf 9.2 een overzicht te geven van het aantal verdachten per hoofd van de 
bevolking, uitgesplitst naar een aantal verschillende herkomstgroepen; voorafgaand 
aan dit overzicht zullen we een introductie geven van de door ons gebruikte data-
base. Hierbij zal ook onderscheid worden gemaakt naar een aantal verschillende 
delicttypen. Om te corrigeren voor verschillen in leeftijdsopbouw tussen de ver-
schillende herkomstgroepen zullen in paragraaf 9.3 zogenoemde age-crime-curves 
worden getoond. Behalve het niveau waarop deze curves zich bevinden is ook de 
vorm van de curves van belang. Verschillen in de vorm van deze curves leveren bruik-
bare informatie op over interetnische verschillen in criminaliteit over de verschil-
lende leeftijdsgroepen. In paragraaf 9.4 wordt door middel van multivariate analyses 
onderzocht in hoeverre de kans op het verdacht zijn van een delict(type) kan worden 
verklaard door de etnische herkomst van de persoon in kwestie. In de volgende 
paragraaf (9.5) gaan we specifi ek in op de relatie tussen voortijdig schoolverlaten 
en het verdacht zijn van criminaliteit. Als laatste onderdeel komt in paragraaf 9.6 
recidive aan de orde. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een slotbeschouwing in 
paragraaf 9.7.
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9.2 Allochtone en autochtone verdachten

Het Herkenningsdienstsysteem (hks)
Het hks is een systeem dat door alle 25 politieregio’s in Nederland, het Korps lan-
delijke politiediensten en de Koninklijke Marechaussee wordt gebruikt om gegevens 
over verdachten, de tegen hen opgemaakte processen-verbaal (pv’s) en de delicten 
die daarop vermeld staan,2 te registreren.3 In het hks wordt vastgelegd van welk 
delict iemand wordt verdacht en bijvoorbeeld of iemand al eerder met de politie in 
aanraking kwam. Tegen een verdachte kunnen in een jaar één of meerdere proces-
sen-verbaal zijn opgemaakt. Eén proces-verbaal kan meerdere delicten bevatten. 
Verdachten die worden vrijgesproken of bij wie de aanklacht wegens onrechtmatig 
verkregen bewijs wordt geseponeerd, worden in principe uit het hks-bestand ver-
wijderd. We spreken hier echter nog steeds over ‘verdachten’ als we het over het hks 
hebben, omdat personen die niet verder vervolgd worden vanwege het ontbreken van 
wettig bewijs toch in het hks-bestand opgenomen blijven.4 Bovendien weten we niet 
zeker of het hierboven beschreven verwijderen van gevallen van vrijspraak en sepots 
wegens onrechtmatig verkregen bewijs wel altijd even nauwkeurig gebeurt.5 Een 
derde reden waarom we over ‘verdachten’ blijven spreken is dat verdachten die een 
schikking accepteren wel in het hks-bestand opgenomen blijven, terwijl zij juridisch 
niet schuldig bevonden zijn.6

Het hks levert geen complete beschrijving van de criminaliteit in Nederland. 
Volgens de slachtofferenquête van het cbs zijn in 2003 4,8 miljoen delicten onder-
vonden door burgers van 15 jaar en ouder. Slechts 1,7 miljoen delicten zijn bij de 
politie gemeld. Dit leidde tot een aantal van bijna 215.000 in het hks geregistreerde 
verdachten met in totaal bijna 400.000 delicten. Gemiddeld wordt naar schatting 
dus minder dan een kwart van de geregistreerde delicten opgehelderd. Delicten die 
onbekend blijven bij de politie of delicten waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt 
worden niet in het hks geregistreerd. Ook delicten waarbij geen verdachte met naam 
en toenaam ten tonele is verschenen blijven in het onderhavige onderzoek buiten 
beschouwing. Niet bekend is of het dark number verschilt voor uiteenlopende her-
komstgroepen. Selectiviteit in het optreden van de politie – waarbij wordt veronder-
steld dat de politie extra alert is op het doen en laten van niet-westerse allochtonen 
– zou kunnen duiden op een oververtegenwoordiging van deze bevolkingsgroep in 
het hks. In de jaren zeventig zijn drie studies uitgevoerd die zouden kunnen duiden 
op een mogelijke selectiviteit in de opsporing door de politie op basis van sociaal-
economische status en/of etniciteit (Rovers 1999). In de overzichtsstudie van Rovers 
worden echter ook vier studies onder de loep genomen die na de jaren zeventig, toen 
de multiculturele Nederlandse samenleving haar huidige contouren begon aan te 
nemen, zijn uitgevoerd. In drie van deze studies werd geen directe selectiviteit bij 
beslissingen van de politie waargenomen. In een vierde onderzoek, verricht in 1997, 
werden bevindingen uit zelfrapportage vergeleken met geregistreerde delicten. Hier 
werden wel sporen van klassenjustitie langs etnische lijn aangetroffen. Bij deze 
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conclusie kan men echter de nodige vraagtekens plaatsen aangezien is aangetoond 
dat Marokkaanse en Turkse jongens vaker liegen over hun contacten met de politie 
dan hun Nederlandse tegenhangers (Junger 1990: in Bovenkerk 2003). Ook kan het 
zo zijn dat bij bepaalde delicttypen waaraan voornamelijk autochtonen zich schul-
dig maken de identiteit van de verdachte relatief vaak onbekend blijft. Zo is het niet 
onwaarschijnlijk dat het topje van de ijsberg van het aantal vermogensdelicten onder 
het hoogopgeleide – veelal autochtone – deel van de bevolking, de zogenoemde 
witteboordencriminaliteit, dat in het hks wordt geregistreerd, in verhouding tot de 
overige vermogensdelicten erg klein is. Al met al mogen we concluderen dat er wel-
licht enige selectiviteit bestaat in het optreden van de politie, waardoor niet-westerse 
allochtonen enigszins oververtegenwoordigd zijn in het hks. Overtuigend bewijs 
hiervoor ontbreekt echter.

Verdachtenpercentages onder allochtonen en autochtonen
In fi guur 9.1 wordt een beeld geschetst van het percentage verdachten in de leeftijd 
van 12 tot en met 60 jaar in 1999 en 2004, uitgesplitst naar herkomstgroepering. In 
totaal werd 1,7% van de Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 12-60 jaar in 
2004 door de politie als verdachte geregistreerd. Van de autochtonen werd 1,4% als 
verdachte geregistreerd. Van de niet-westerse allochtonen was dit met 4,5% meer dan 
drie keer zo hoog. Van de in fi guur 9.1 onderscheiden niet-westerse herkomstgroe-
pen werden Antillianen7 het vaakst als verdachte geregistreerd (7,5%) en Turken het 
minst vaak (3,7%). Onder minderjarigen (van 12 tot en met 17 jaar) hebben Marok-
kanen (8,1%) het hoogste verdachtenpercentage, gevolgd door Antillianen (7,2%), 
Surinamers (5,1%), Turken (4,0%) en autochtonen (1,6%). De verdachtenpercentages 
voor volwassenen (van 18 tot en met 60 jaar) zijn 7,6% voor Antillianen, 5,6% voor 
Marokkanen, 5,1% voor Surinamers, 3,6% voor Turken en 1,3% voor autochtonen.

Tussen 1999 en 2004 is het aantal door de politie geregistreerde verdachten sterk 
gegroeid, waarschijnlijk mede als gevolg van beleidsmaatregelen en -prioriteiten 
(zie Wittebrood en Nieuwbeerta (2006) voor een uitgebreide discussie over de relatie 
tussen geregistreerde criminaliteit en de (feitelijke) criminaliteitsontwikkeling in 
Nederland). In 1999 werd 1,3% van alle 12-60-jarigen door de politie als verdachte 
geregistreerd, in 2004 was dit opgelopen tot 1,7%. Het percentage dat voorkomt in 
de verdachtenregistratie is tussen 1999 en 2004 bij alle onderscheiden herkomst-
groepen gegroeid. Indien deze groei louter veroorzaakt zou zijn door een toename 
van de pakkans en we er van uit gaan dat een eventueel bestaande selectiviteit in 
de opsporing met betrekking tot de onderscheiden herkomstgroepen tussen 1999 
en 2004 niet is gewijzigd, zou de procentuele groei van het verdachtenpercentage 
voor elke herkomstgroep hetzelfde moeten zijn. De procentuele stijging is echter 
het sterkst bij autochtonen: het aantal door de politie geregistreerde verdachten 
steeg van 1,0 per 100 autochtonen naar 1,4, een procentuele toename van 40%.8 De 
procentuele toename bij de andere onderscheiden herkomstgroeperingen varieert 
van 13% bij de Antilanen tot 28% bij Surinamers. Dat de procentuele toename van 
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het aantal geregistreerde verdachten bij autochtonen groter is dan die bij de andere 
herkomstgroeperingen betekent dat we voorzichtig kunnen concluderen dat de ver-
dachtenpercentages langzaam naar elkaar toe groeien, ondanks dat de verschillen in 
procentpunten zijn toegenomen. Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat de 
verdachtenpercentages onder autochtonen sterker zijn toegenomen dan onder niet-
westerse allochtonen is echter dat de ophelderingspercentages in landelijke regio’s, 
waar verhoudingsgewijs meer autochtonen wonen na 1998 sterker zijn gestegen dan 
in stedelijke regio’s (Vollaard 2004).

Figuur 9.1
Aantal door de politie geregistreerde 12-60-jarige verdachten per 100 inwoners naar herkomst-
groepering, 1999 en 2004

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)
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Verschillen in verdachtenpercentages naar delicttype
Er is vrij weinig bekend over delicttypen die relatief vaak of juist relatief weinig voor-
komen onder de grote in Nederland aanwezige herkomstgroepen. De meeste onder-
zoekers die zich (zijdelings) met dit vraagstuk hebben beziggehouden beperken zich 
bovendien tot jongeren. Driessen et al. (2002: 128) presenteerden een overzicht met 
bevindingen uit eerdere studies verricht tussen 1985 en 2001 met betrekking tot deze 
categorie. Zij concludeerden dat

Nederlandse criminele jongens […] [zich] vooral schuldig maken aan vandalisme 
en vernieling, terwijl allochtone criminele jongens meer diefstallen en vermogens- 
en geweldsdelicten begaan. Onder de criminaliteitspatronen van jongeren van de 
verschillende allochtone groepen is eveneens enige diversiteit te bespeuren, maar heel 
overtuigend is deze diversiteit niet.
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Hier wordt onderzocht of er – gecorrigeerd voor het overall verdachtenpercentage 
van de herkomstgroep – interetnische verschillen in de over- of ondervertegenwoor-
diging van bepaalde delicttypen waar te nemen zijn. Hiertoe is in fi guur 9.2 een 
overzicht gegeven van het aantal verdachten per inwoner, uitgesplitst naar herkomst-
groepering en een viertal delicttypen: gewelds-9, vermogens-10, zeden- en drugsde-
licten. Door de in deze fi guur weergegeven verdachtenpercentages te vergelijken met 
de overall verdachtenpercentages uit fi guur 9.1 zou een eventuele etnische dimensie 
van soorten criminaliteit aan het licht kunnen komen.

Figuur 9.2
Aantal door de politie geregistreerde 12-60-jarige verdachten van een viertal delicttypen 
per 1000 inwoners naar herkomstgroepering, 2004

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)
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In fi guur 9.2 is te zien dat de Antillianen bij alle vier delicttypen de hoogste verdach-
tenpercentages hebben. Voornamelijk bij drugs- en zedendelicten is de oververtegen-
woordiging van Antillianen zeer groot. Marokkanen worden in vergelijking met hun 
overall verdachtenpercentage (zie fi guur 9.1) relatief vaak verdacht van gewelds- en 
vermogensdelicten. Figuur 9.2 laat ook zien dat Surinamers relatief vaak van drugs-
delicten worden verdacht. Turken worden van de grote vier ‘klassieke’ niet-westerse 
herkomstgroepen het minst vaak verdacht van elk van de in fi guur 9.2 weergege-
ven delicttypen. Autochtonen hebben bij alle delicttypen de laagste verdachten-
percentages.

9.3 Age-crime-curves

Vrijwel alle criminologen zijn het eens met de stelling dat er een relatie bestaat 
tussen leeftijd en criminaliteit en dat deze relatie niet lineair is. De criminaliteits-
cijfers nemen snel toe in de puberteit om in de late adolescentie en vroege volwassen-
heid een piek te bereiken. Onder twintigers en dertigers dalen de criminaliteitscijfers 
vervolgens snel. Vanaf de middelbare leeftijd ten slotte zijn de criminaliteitscijfers 
relatief erg laag (zie Hirschi en Gottfredson 1983). Verondersteld kan worden dat 
verschillen in de demografi sche opbouw van de verschillende herkomstgroepen een 
belangrijke verklaring zijn voor verschillen in het aandeel van een bevolkingsgroep 
dat van een misdrijf wordt verdacht. In deze paragraaf zijn hierom verdachtenpercen-
tages voor verschillende herkomstgroepen voor de verschillende leeftijden weerge-
geven. We zullen ons beperken tot de leeftijdgroep van 12 tot en met 60 jaar, omdat 
criminaliteit gepleegd door personen die jonger zijn dan 12 of ouder dan 60 slechts 
in geringe mate voorkomt. Bovendien wordt criminaliteit gepleegd door personen 
jonger dan 12 jaar niet altijd even nauwkeurig geregistreerd, aangezien op kinderen 
van deze leeftijd het strafrecht nog niet van toepassing is. Omdat we soms te maken 
hadden met kleine aantallen, zijn in fi guur 9.3 rates11 op basis van leeftijdsgroepen 
van steeds drie opeenvolgende leeftijden afgebeeld (12-14 jaar, 15-17 jaar, …, 57-59 
jaar). In deze fi guur worden de age-crime-curves12 voor de grote vier ‘klassieke’ niet-
westerse allochtone herkomstgroepen en autochtonen getoond.

Uit fi guur 9.3 valt op te maken dat bij alle vier de grote ‘klassieke’ niet-westerse 
herkomstgroepen het percentage verdachten op alle leeftijden hoger is dan bij 
autochtonen. Wat in het oog springt, zijn de hoge verdachtenpercentages onder 
Marokkaanse tieners. Na de leeftijd van ongeveer 18 jaar dalen de Marokkaanse 
verdachtencijfers echter erg snel; dit in tegenstelling tot de criminaliteitscijfers van 
Antillianen. Deze beginnen pas na de leeftijd van 40 jaar een signifi cante daling te 
vertonen. De overige age-crime-curves hebben een patroon dat hier tussenin zit. 
Deze afwijkende age-crime-curve voor Antillianen is strijdig met de in de crimino-
logie wijdverbreide stelling dat age-crime-curves dezelfde vorm hebben voor alle 
etnische groepen in alle sociaaleconomische en culturele omstandigheden (Hirschi 
en Gottfredson 1983). Een sterk afwijkende op integrale populatiecijfers gebaseerde 
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age-(recorded)crime-curve zoals die voor in Nederland verblijvende Antillianen is 
voor zover wij het hebben kunnen nagaan voor een andere omvangrijke etnische 
groep nog nooit eerder aangetoond.

Figuur 9.3
Aandeel verdachten naar leeftijd (x-as), 2004 (in procenten)

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

2

4

6

8

10

12

14

autochtonenTurken Marokkanen Surinamers Antillianen

We hebben ervoor gekozen om bij het creëren van de age-crime-curves het aantal 
verdachten (ongeacht van hoeveel delicten zij werden verdacht) als uitgangspunt te 
nemen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om te kijken naar het aantal gere-
gistreerde delicten, waarbij er sprake is van een verdachte van wie de identiteit bij de 
politie bekend is,13 per herkomstgroep (zie bijlage B9.1). Door de age-crime-curves 
die gebaseerd zijn op verdachten te vergelijken met de curves die gebaseerd zijn op 
delicten kunnen we voorzichtig concluderen dat onder de Marokkaanse verdachten 
veel personen zijn die meerdere delicten pleegden. Tollenaar et al. (2006) hebben dit 
beeld in recent onderzoek gestaafd. Vooral Marokkaanse tieners worden verdacht 
van het plegen van meerdere delicten. Onder de Antillianen en Surinamers daarente-
gen geldt dit voor relatief veel oudere personen.

9.4 De kans op het verdacht zijn van een misdrijf

In menig onderzoek is aangetoond dat behalve leeftijd ook het geslacht en sociaal-
economische kenmerken van personen samenhang vertonen met de mate waarin zij 
overgaan tot het plegen van delicten (zie Sampson 1987; Rutter et al. 1998; Gould et 
al. 2002). De in paragraaf 9.3 gevonden verschillen in verdachtenpercentages tussen 
de verschillende herkomstgroepen zullen dan ook voor een groot deel terug te leiden 
zijn naar verschillen in deze demografi sche en sociaaleconomische kenmerken. In 
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dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van standaard binaire logistische regressieanalyse, 
waarbij het al dan niet als verdachte geregistreerd zijn wordt voorspeld op basis van 
de herkomst en een aantal demografi sche en sociaaleconomische achtergrondken-
merken. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk te corrigeren voor verschil-
len in achtergrondkenmerken tussen de verschillende herkomstgroepen en hierdoor 
de factor herkomst als proxy voor ‘cultuur’ zo goed mogelijk te isoleren. Aangezien 
we de belangrijke achtergrondvariabele opleidingsniveau missen, moge het duide-
lijk zijn dat we hier maar slechts ten dele in slagen. Het effect van herkomst op het 
al dan niet verdacht zijn van een misdrijf heeft behalve op culturele factoren dan 
ook betrekking op verschillen in opleidingsniveau en andere sociaaleconomische 
achtergrondkenmerken tussen de verschillende herkomstgroepen, die we niet in 
de regressiemodellen konden opnemen. Om schattingsproblemen wegens te kleine 
aantallen verdachten te vermijden zijn de analyses beperkt tot personen van 12 tot en 
met 60 jaar.

De multivariate analyses zijn voor volwassenen (18-60 jaar) en minderjarigen (12-17 
jaar) separaat uitgevoerd. Voor zowel volwassenen als minderjarigen zijn de resul-
taten van twee regressiemodellen weergegeven (zie tabel 9.1). In de modellen A zijn 
alleen demografi sche kenmerken (herkomstgroepering, geslacht en leeftijd) in de 
analyse opgenomen. Dit geeft een beeld van de verschillen tussen herkomstgroepen 
waarbij alleen voor de leeftijdsopbouw en de sekseratio van de bevolkingsgroep 
wordt gecorrigeerd. In de modellen B wordt behalve voor de leeftijdsopbouw en de 
sekseratio ook gecorrigeerd voor een aantal sociaaleconomische kenmerken. Voor 
de 18-60-jarigen zijn dit: type huishouden (bijvoorbeeld een stel met kinderen of een 
eenpersoonshuishouden), uitkeringsafhankelijkheid, huishoudinkomen en de mate 
van stedelijkheid van de woongemeente. Bij de 12-17-jarigen wordt niet naar het type 
huishouden gekeken, maar naar de vraag of een jongere nog bij zijn/haar ouders 
woont en of hij/zij uit een gebroken gezin komt. In plaats van de uitkeringsafhanke-
lijkheid van de jongere zelf wordt de uitkeringsafhankelijkheid van zijn/haar ouders 
in de analyse betrokken. Hetzelfde geldt voor het huishoudinkomen. In bijlage B9.2 
kan men een nadere beschrijving vinden van de achtergrondkenmerken die als onaf-
hankelijke variabelen in de binaire logistische regressieanalyses zijn opgenomen. 
Andere belangrijke achtergrondkenmerken waarvan wordt verondersteld dat deze 
een belangrijke invloed hebben op het al dan niet vertonen van crimineel gedrag zijn 
het hoogste behaalde opleidingsniveau en het al dan niet volgen van een opleiding bij 
minderjarigen en jongvolwassenen (Ehrlich 1975; Lochner en Moretti 2004; Gallipoli 
en Fella 2006). Helaas zijn deze kenmerken nog niet voor individuen op integraal 
populatieniveau beschikbaar. In deze studie blijven ze dus buiten beschouwing.

In de regressietabellen wordt voor de variabele herkomst de ‘kans’ op het verdacht 
zijn van een misdrijf weergegeven in termen van odds ratio’s. Deze odds ratio’s geven 
de kansenverhoudingen van het verdacht en het niet verdacht zijn van het plegen van 
een delict weer ten opzichte van een referentiecategorie. 
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Tabel 9.1
Resultaten van logistische regressieanalyse ter verklaring van de kans op het verdacht zijn van 
een misdrijf in 2004a

minderjarigen (12-17 jaar) volwassenen (18-60 jaar)

model A model B model A model B

autochtonen 1 1 1 1

Turken

eerste generatie 2,262 1,311 2,142 1,488

tweede generatie 2,752 1,653 2,723 1,983

Marokkanen

eerste generatie 5,213 2,932 3,185 1,944

tweede generatie 6,029 3,549 5,071 3,322

Surinamers

eerste generatie 3,537 1,762 4,183 2,544

tweede generatie 3,363 1,740 3,197 2,203

Antillianen

eerste generatie 6,949 2,894 6,408 3,288

tweede generatie 3,849 2,233 2,406 1,843

overige niet-westerse allochtonen

eerste generatie 2,499 1,394 1,989 1,113

tweede generatie 2,038 1,277 1,618 1,209

vrouw 1 1 1 1

man 4,756 4,846 5,710 6,203

leeftijd 3,497 3,515 -0,263 -0,283

leeftijd2 / 10 -1,049 -1,056 0,062 0,075

leeftijd3 / 1000 - - -0,053 -0,071

Nagelkerkè s R² 0,134 0,168 0,110 0,156

N = 1.118.680 1.118.680 8.870.007 8.870.007

a Alle odds ratio’s en de regressiecoëffi ciënten van de leeftijdvariabelen zijn signifi cant (p < 0,001).

Deze referentiecategorie heeft in de regressietabellen altijd de waarde 1. Doordat 
het in sommige gevallen niet helemaal duidelijk is wat nu oorzaak en gevolg is – zo 
zouden mensen met een laag inkomen meer geneigd kunnen zijn om delicten te 
plegen, maar is het ook denkbaar dat iemand door crimineel gedrag te vertonen 
minder inkomen heeft, doordat hij/zij door dit gedrag zijn/haar baan kwijt is geraakt 
– en we de belangrijke achtergrondvariabele opleidingsniveau niet konden opnemen 
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in de regressiemodellen, worden de effecten van de overige achtergrondkenmer-
ken naar alle waarschijnlijkheid niet geheel juist geschat. Om deze reden geven de 
berekeningen slechts een indicatie voor het belang van de afzonderlijke achtergrond-
kenmerken en worden de effecten van de sociaaleconomische achtergrondvariabelen 
niet weergegeven in de onderstaande regressietabel. In bijlage B9.3 kan men de 
regressietabellen vinden waarin de effecten van de sociaaleconomische achtergrond-
variabelen wel zijn weergegeven.

Uit tabel 9.1 blijkt dat alle allochtone herkomstgroepen, zowel de minderjarigen als 
de volwassenen, een grotere kans hebben om verdacht te worden van een misdrijf 
dan autochtonen. Als we een aantal sociaaleconomische achtergrondkenmerken 
toevoegen wordt de samenhang tussen etnische achtergrond en de kans op het 
verdacht zijn van een misdrijf kleiner. De kans om verdacht te worden is echter nog 
steeds aanzienlijk groter voor de vier grote ‘klassieke’ niet-westerse allochtone 
herkomstgroepen. Daarbij vallen vooral de hoge odds ratio’s van tweede generatie 
Marokkanen en eerste generatie Antillianen op.

Bij Marokkanen en Turken zien we dat de tweede generatie sterker oververtegen-
woordigd is in de verdachtencijfers dan de eerste generatie, terwijl we voor Antil-
lianen en Surinamers het tegenovergestelde vinden. De verklaarde variantie neemt 
uiteraard toe naarmate er meer variabelen aan het model worden toegevoegd. Toch 
verklaart ook model B slechts 16% van de variantie bij volwassenen en 17% van de 
variantie bij minderjarigen. Deze analyses laten dan ook zien dat een groot deel van 
de verklaring van crimineel gedrag gezocht moet worden op het persoonlijke vlak 
(bijvoorbeeld stress, temperament en vatbaarheid voor verslaving) of dat een groot 
deel van crimineel gedrag door toevallige omstandigheden ontstaat. Daarnaast 
kunnen echter ook sociaaleconomische achtergrondkenmerken die we niet in de 
analyses hebben meegenomen een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het al eerder 
genoemde hoogste verworven onderwijsdiploma bij volwassenen en het al dan niet 
volgen van een opleiding bij minderjarigen. Om de laatstgenoemde lacune enigszins 
te vullen zullen we in paragraaf 9.5 ingaan op de relatie tussen voortijdig schoolver-
laten en criminaliteit.

Naast de regressiemodellen voor het totale aantal delicten hebben we ook modellen 
voor elk delicttype afzonderlijk geschat. In bijlage B9.4 zijn de resultaten van deze 
exercities te vinden. We hebben weer gecorrigeerd voor relevante demografi sche 
en sociaaleconomische achtergrondkenmerken. Toch blijkt ook dan de oververte-
genwoordiging van bepaalde herkomstgroepen bij bepaalde soorten criminaliteit 
behoorlijk groot te zijn. Dit geldt met name voor vermogensdelicten met geweld 
onder Marokkanen, Antillianen en Surinamers en voor drugsdelicten onder eerste 
generatie Antillianen. Turken zijn van de grote vier ‘klassieke’ herkomstgroepen bij 
vrijwel alle delicttypen, ook als we corrigeren voor een aantal relevante demografi -
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sche en sociaaleconomische achtergrondkenmerken, het minst oververtegenwoor-
digd in de verdachtencijfers.

9.5 Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit

Weerman en Van der Laan (2006) laten in een literatuurstudie zien dat het verband 
tussen voortijdig schoolverlaten en criminaliteit in ruime mate is aangetoond in 
verschillende wetenschappelijke studies. Weerman en Van der Laan concluderen 
dat dit verband het sterkst is onder jongens en bij ernstige vormen van delinquen-
tie. Uit cijfers van het cbs (2007) blijkt ook onomstotelijk dat er een verband tussen 
voortijdig schoolverlaten en criminaliteit bestaat. Van alle voortijdig schoolverlaters 
(vsv’ers)14 die in het schooljaar 2004/’05 het onderwijs verlieten zonder een startkwa-
lifi catie te hebben behaald werd 15,8% in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 
december 2005 geregistreerd in het hks met een proces-verbaal, terwijl het aandeel 
geregistreerde verdachte niet-vsv’ers slechts 3,2% bedroeg. Het blijft overigens nog 
enigszins in het ongewisse of er een causale relatie tussen voortijdig schoolverlaten 
en criminaliteit bestaat waarbij het eerste de oorzaak en criminaliteit het gevolg 
is. Het zou immers ook zo kunnen zijn dat jongeren besluiten van school te gaan, 
omdat ze inmiddels voor een criminele carrière hebben gekozen. Bovendien kan er 
ook een derde factor (bijvoorbeeld de gezinssituatie van de scholier) in het spel zijn 
die zowel voortijdig schoolverlaten als het zich inlaten met criminele activiteiten 
veroorzaakt. Een aantal studies die betrekking hebben op de Nederlandse situatie 
geven hierover geen uitsluitsel (Weerman en Van der Laan 2006). In enkele Ameri-
kaanse onderzoeken waarbij gecorrigeerd werd voor een aantal demografi sche en 
sociaaleconomische achtergrondvariabelen, werd echter een positief effect gevonden 
van voortijdig schoolverlaten op het vertonen van delinquent gedrag (Thornberry et 
al. 1985; Jarjoura 1993, 1996).

Zoals we al hebben gezien in hoofdstuk 5 komt voortijdig schoolverlaten vanuit 
het voortgezet onderwijs vaker voor onder niet-westers allochtone leerlingen dan 
onder autochtonen. Verder is het percentage voortijdig schoolverlaters onder de 
eerste generatie niet-westerse allochtonen aanzienlijk hoger dan onder de tweede 
generatie van deze groep. Het percentage vsv’ers is onder allochtonen van de eerste 
generatie tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. Dit betekent dat de in de 
regressieanalyses gevonden relatieve oververtegenwoordiging van de eerste genera-
tie allochtonen (zie tabel 9.1) een stuk lager zou kunnen uitvallen als we voor deze 
achtergrondvariabele zouden corrigeren.

In tabel 9.2 is het percentage vsv’ers en niet-vsv’ers dat in de periode van 1 januari 
2003 tot en met 31 december 2005 in het hks werd geregistreerd per herkomstgroe-
pering weergegeven.
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Tabel 9.2
Verdachten naar herkomstgroepering en het al dan niet vsv’er zijn, schooljaar 2004/’05a

vsv’ers niet-vsv’ers

absoluut
% van het totale 
aantal vsv’ers absoluut

% van het totale 
aantal niet-
vsv’ers

Turken 500 19 2.190 6

Marokkanen 990 37 4.020 11

Surinamers 670 25 2.380 7

Antillianen 340 29 1.240 10

overige niet-westerse allochtonen 720 18 2.780 5

totaal niet-westerse allochtonen:

eerste generatie 1.160 21 4.080 8

tweede generatie 2.060 27 8.530 7

autochtonen 4.580 13 21.260 2

a De absolute aantallen verdachten zijn afgerond op tientallen. De tabel bevat geen gegevens over vsv’ers en niet-
vsv’ers van 23 jaar en ouder.

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)

Het percentage verdachten onder vsv’ers is voor alle in tabel 9.2 onderscheiden 
herkomstgroepen hoger dan voor niet-vsv’ers. Marokkaanse vsv’ers hebben van de 
grote vier ‘klassieke’ herkomstgroepen het grootste aandeel verdachten. Zij worden 
gevolgd door achtereenvolgens Antilliaanse, Surinaamse en Turkse vsv’ers. Bij de 
overige scholieren vinden we dezelfde volgorde. De verhouding tussen het aantal 
verdachte vsv’ers en niet-vsv’ers wijkt niet erg af tussen de grote vier ‘klassieke’ her-
komstgroepen en de groep overige niet-westerse allochtonen.

De verhouding tussen deze percentages ligt voor al deze vijf groepen tussen de 2,9 
(Antillianen) en 3,6 (overige niet-westerse allochtonen). Voor autochtonen wijkt deze 
verhouding sterk af. Het percentage verdachten onder de vsv’ers is voor deze groep 
maar liefst 6,5 keer zo hoog als onder niet-vsv’ers. Voortijdig schoolverlaten lijkt 
derhalve bij autochtonen een grotere invloed te hebben op het vertonen van crimineel 
gedrag dan bij niet-westerse allochtonen.15 Een andere opmerkelijke bevinding is 
dat het percentage verdachten onder niet-westers allochtone vsv’ers van de tweede 
generatie hoger is dan onder de eerste generatie, terwijl onder niet-vsv’ers het omge-
keerde het geval is. Voortijdig schoolverlaten lijkt dan ook bij de tweede generatie 
niet-westerse allochtonen een grotere invloed te hebben op het vertonen van crimi-
neel gedrag dan bij de eerste generatie niet-westerse allochtonen.
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9.6 Recidive

In deze paragraaf spreken we van recidive als een in 1999 geregistreerde verdachte, 
die zowel in 1999 als in 2004 in Nederland woonde, in de periode 1999-2004 opnieuw 
met de politie in aanraking kwam en er een proces-verbaal in het hks werd gere-
gistreerd. In het hks is geen informatie opgenomen over strafvervolging en straf-
toemeting en tenuitvoerlegging. Doordat gegevens over de tenuitvoerlegging van 
vonnissen ontbreken, kon bij het vaststellen van de hoogte van de recidive geen reke-
ning worden gehouden met het gegeven dat personen die gedetineerd zijn, tijdelijk 
niet in de gelegenheid zijn delicten te plegen (het zogenoemde incapacitatie-effect). 
Het aantal recidivisten wordt hierdoor beperkt.16

Prevalentie van recidive
Van alle 12-17-jarige verdachten in 199917 recidiveerde 64% in de periode 1999-2004. 
Overigens hoeft het proces-verbaal in 1999 niet het eerste proces-verbaal te zijn wat 
tegen een persoon is opgemaakt, maar kan ook hier al sprake zijn van recidive. In 
fi guur 9.4 wordt een beeld gegeven van het percentage recidivisten onder verdachten 
van 12 tot en met 17 jaar, uitgesplitst naar herkomstgroepering. Het betreft cumula-
tieve percentages, dat wil zeggen dat voor ieder jaar het percentage recidivisten in de 
periode van 1999 tot en met het desbetreffende jaar wordt gegeven. Het percentage 
recidivisten is het hoogst onder Marokkaanse jongeren. Ruim acht op de tien jeug-
dige Marokkaanse verdachten recidiveerde in de periode 1999-2004. Het percentage 
recidivisten is het laagst onder autochtone verdachten van 12 tot en met 17 jaar: 58% 
van hen recidiveerde in de periode 1999-2004.

Van alle 18-60-jarige verdachten in 1999 recidiveerde 50% in de periode 1999-2004. 
In fi guur 9.4 wordt ook een beeld gegeven van het percentage recidivisten onder 
verdachten van 18 tot en met 60 jaar uitgesplitst naar herkomstgroepering. De reci-
divepercentages van volwassen verdachten zijn gemiddeld genomen iets lager dan 
die van jeugdige verdachten. Het percentage recidivisten is het hoogst onder Antil-
liaanse en Marokkaanse verdachten van 18 tot en met 60 jaar: respectievelijk 72 en 
70% van hen recidiveerde in de periode 1999-2004. Het percentage recidivisten is het 
laagst onder 18- tot en met 60-jarige autochtone verdachten. Van hen recidiveerde 
45% in de periode 1999-2004.
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Figuur 9.4
Cumulatief aandeel recidivisten in de periode 1999-2004 onder personen die in 1999 verdachte waren

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)
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Frequentie van recidive
Behalve het gegeven of mensen recidiveren en na hoeveel tijd dat gebeurt is ook 
interessant hoeveel nieuwe processen-verbaal de politie gemiddeld tegen deze ver-
dachten opmaakte in de periode 1999-2004. Van alle 12-17-jarige verdachten in 1999 
recidiveerde 64% in de periode van 1999-2004. Gemiddeld registreerde de politie over 
de vijf door ons onderscheiden herkomstgroepen 2,3 nieuwe processen-verbaal per 
verdachte. In fi guur 9.5 tonen we het gemiddelde aantal nieuwe processen-verbaal 
dat in de periode 1999-2004 werd opgemaakt, uitgesplitst naar herkomstgroepe-
ring. In deze fi guur zijn cumulatieve aantallen weergegeven. De aantallen hebben 
derhalve betrekking op de periode van 1999 tot en met het desbetreffende jaar. Het 
gemiddelde aantal nieuw geregistreerde processen-verbaal is het hoogst onder 
Marokkaanse verdachten van 12 tot en met 17 jaar: in de periode 1999-2004 regi-
streerde de politie bij hen gemiddeld 4,2 nieuwe processen-verbaal. Het gemiddelde 
aantal nieuwe processen-verbaal is het laagst onder autochtone verdachten. In de 
periode van 1999 tot en met 2004 registreerde de politie bij hen gemiddeld 1,8 nieuwe 
processen-verbaal. Surinaamse, Antilliaanse en Turkse verdachten namen een mid-
denpositie in met gemiddeld tussen de 2,3 en 2,9 nieuwe processen-verbaal.

Van alle 18-60-jarige Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 
verdachten in 1999 recidiveerde 50% in de periode 1999-2004. Gemiddeld maakte de 
politie 1,9 nieuwe processen-verbaal op per verdachte. Het gemiddelde aantal nieuwe 
processen-verbaal is het hoogst onder Antillianen: in de periode 1999-2004 regi-
streerde de politie bij hen gemiddeld 3,7 nieuwe processen-verbaal (zie fi guur 9.5). 



243Geregistreerde criminaliteit onder niet-westerse allochtonen en autochtonen

De Antilliaanse verdachten werden gevolgd door de Marokkaanse en Surinaamse. 
Van deze twee groepen werden respectievelijk gemiddeld 3,4 en 2,9 nieuwe proces-
sen-verbaal geregistreerd. Het gemiddelde aantal nieuwe processen-verbaal is het 
laagst onder autochtone en Turkse verdachten. Van deze twee groepen registreerde 
de politie gemiddeld minder dan twee nieuwe processen-verbaal in de periode 1999-
2004.

Figuur 9.5
Gemiddeld aantal nieuwe processen-verbaal van in het HKS geregistreerde personen die in 1999 
verdachte waren

Bron: KLPD (HKS); CBS (SSB)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

1

2

3

4

5

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

1

2

3

4

5

12-17 jarigen 18-60 jarigen

9.7 Slotbeschouwing

De meeste in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses zijn gebaseerd op data uit het 
Herkenningsdiensysteem van de politie, die gekoppeld zijn aan het Sociaal Statis-
tisch Bestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het hks is een systeem 
dat door de politie in Nederland wordt gebruikt om gegevens over verdachten, de 
tegen hen opgemaakte processen-verbaal en de delicten die daarop vermeld staan, 
te registreren. Het hks levert zeker geen complete beschrijving van de criminaliteit 
in Nederland. We hebben te maken met een omvangrijk dark number. Er zijn echter 
geen concrete aanwijzingen dat het dark number verschilt voor de verschillende in 
Nederland verblijvende herkomstgroepen. Voor het in kaart brengen van verschil-
len in criminaliteit tussen de afzonderlijke herkomstgroepen lijkt het hks dan ook 
geschikt.
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Een vergelijking van verdachtenpercentages tussen autochtonen en allochtonen 
laat zien dat het met het criminaliteitsaspect van het integratievraagstuk niet al 
te rooskleurig is gesteld. Van de autochtonen werd in de leeftijdsgroep van 12 
tot en met 60 jaar in 2004 1,4% als verdachte door de politie geregistreerd. Bij de 
niet-westerse allochtonen was dit aandeel met 4,5% meer dan drie keer zo hoog. 
Van de grote vier ‘klassieke’ niet-westerse herkomstgroepen werden Antillianen 
het vaakst als verdachte geregistreerd en Turken het minst vaak. Ook nadat wordt 
gecorrigeerd voor een aantal sociaaleconomische achtergrondvariabelen is de kans 
op het verdacht zijn van een misdrijf nog steeds aanzienlijk groter bij de vier grote 
‘klassieke’ niet-westerse allochtone herkomstgroepen. Daarbij valt vooral de grote 
oververtegenwoordiging van de tweede generatie Marokkanen en de eerste generatie 
Antillianen op. Het is in grote delen van de Nederlandse samenleving gemeengoed 
dat iedereen een tweede kans verdient. In dit kader is iemand langs de criminaliteits-
schaal pas gebrekkig geïntegreerd is als hij of zij meer dan eens in de fout gaat. Om 
dit na te gaan hebben we in dit hoofdstuk ook gekeken naar recidive. Het percentage 
recidivisten is voor zowel minderjarigen (12-17 jaar) als voor volwassenen (18-60 jaar) 
hoger voor al de vier grote ‘klassieke’ niet-westerse herkomstgroepen. Het percen-
tage recidivisten is het hoogst onder Marokkaanse minderjarigen. Bij de volwasse-
nen recidiveren Antillianen en Marokkanen het vaakst.

Samenvattend kunnen we stellen dat het niet al te positief is gesteld met de 
criminaliteit onder niet-westerse allochtonen als we deze vergelijken met die van de 
autochtone bevolking.
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Noten

1 We maken hiervoor gebruik van het Herkenningsdienstsysteem (hks) van de klpd, 
dat gekoppeld is aan het Sociaal Statistisch Bestand (ssb) van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs) met gegevens over demografi sche en sociaal-economische 
kenmerken.

2 Delicten die door meerdere personen samen zijn gepleegd, worden meerdere keren 
in het hks geregistreerd (namelijk bij elk van de verdachten). Het is niet mogelijk te 
achterhalen hoe vaak dit voorkomt en of er herkomstspecifi eke verschillen zijn.

3 In het hks wordt ook informatie bijgehouden over delicten waarvan aangifte is 
gedaan. Delicten waarvan geen verdachte kon worden opgespoord blijven in het 
onderhavige onderzoek buiten beschouwing.

4 Het gaat hier om 2% à 3% van het totale aantal delicten in het hks-bestand.
5 We hebben overigens geen enkele aanwijzing dat hier een etnische bias in zou kunnen 

zitten.
6 De facto zijn ze dat uiteraard in verreweg de meeste gevallen wel.
7 Onder Antillianen worden hier en in de rest van dit hoofdstuk personen met als 

 herkomstland de Nederlandse Antillen of Aruba verstaan.
8 Dit percentage maakt het aannemelijk dat de groei van de geregistreerde criminaliteit 

voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door een vergrote pakkans, aangezien een 
toename van de criminaliteit onder autochtonen met 40% in een periode van vijf jaar 
erg onwaarschijnlijk is.

9 Inclusief vermogensdelicten met geweld.
10 Exclusief vermogensdelicten met geweld.
11 Met de term rates wordt het aantal gebeurtenissen (in dit geval het verdacht zijn van 

een delict) gedeeld door de population at risk (in dit geval het totale aantal individuen 
in de betreffende leeftijdsgroep) aangeduid.

12 Met ‘crime’ bedoelen we hier verdachten.
13 We zullen hier en in bijlage B9.1 spreken over ‘delicten’, ondanks dat het hier niet om 

veroordelingen gaat.
14 Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen die het onderwijs verlaten zonder dat zij ten 

minste een startkwalifi catie hebben behaald. Een leerling heeft een startkwalifi catie 
als hij of zij een havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
heeft afgerond. Dus ook iemand die met alleen een vmbo-diploma of een diploma op 
niveau 1 van het mbo het onderwijs verlaat wordt beschouwd als een voortijdig school-
verlater. Hierbij wordt een leeftijdsgrens gehanteerd van 23 jaar.
Zie http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6DF4B7C2-DC53-435C-A087-A865A72E67E0/0/
vsv_vo2004_deel3_toe.pdf en http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/correc-
ties/2007-06-04-voortijdig-schoolverlaters-vsv-cp-sl-t.htm.

15 Dit is niet multivariaat getoetst aangezien we alleen de beschikking hadden over 
geaggregeerde gegevens.

16 Wartna et al. (2005) maakten een hypothetische schatting van de reductie van crimi-
naliteit als gevolg van het insluiten van daders. Uiteraard neemt de omvang van dit 
effect in de loop van de tijd af. Na één jaar wordt de reductie van het percentage recidi-
visten geschat op 8 procentpunten, na vijf jaar is deze afgenomen tot 1 procentpunt.

17 Met als herkomstgroep autochtonen of één van de grote vier “klassieke” niet-westerse 
herkomstgroepen. In 2004 bevonden deze personen dus in de leeftijdscategorie van 
17 tot en met 22 jaar.
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Bijlagen op het internet (www.scp.nl/jaarrapportintegratie2007)

B9.1 Het aantal delicten per 100 inwoners naar leeftijd (x-as), 2004
B9.2 De sociaal-economische achtergrond kenmerken die als onafhankelijke variabelen 

zijn opgenomen in de regressiemodellen (model B)
B9.3a Resultaten van logistische regressieanalyse ter verklaring van de kans op het 

verdacht zijn van een misdrijf in 2004, minderjarigen (12-17 jaar)
B 9.3b Resultaten van logistische regressieanalyse ter verklaring van de kans op het 

verdacht zijn van een misdrijf in 2004, volwassenen (18-60 jaar)
B9.4a Resultaten van logistische regressieanalyses (model B) ter verklaring van de kans op 

het verdacht zijn van een misdrijf voor 12-17-jarigen naar delicttype in 2004
(n = 1.118.680; odds ratio’s)

B9.4b Resultaten van logistische regressieanalyses (model B) ter verklaring van de kans op 
het verdacht zijn van een misdrijf voor 18-60-jarigen naar delicttype in 2004
(n = 8.870.007; odds ratio’s)
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10 De positie van allochtone vrouwen en meisjes

Saskia Keuzenkamp en Ans Merens

10.1 Allochtone vrouwen in de schijnwerpers

Allochtone vrouwen staan de laatste jaren volop in de belangstelling. In 2003 bracht 
het kabinet Balkende-II het Plan van aanpak Emancipatie en Integratie uit (tk 2003/2004). 
Dit had tot doel de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen en meisjes 
te bevorderen. Verschillende instrumenten werden daartoe ingezet, zowel gericht 
op de vrouwen zelf (zoals de campagne Thuis in Nederland? Doe mee!) als op de 
gemeenten (de Toolkit Participatie). Uit de in juni 2007 naar de Tweede Kamer 
gestuurde eindrapportage van dit Plan van aanpak (tk 2006/2007) blijkt dat ruim 
29.000 allochtone vrouwen en meisjes hebben deelgenomen aan activiteiten die er 
deel van uitmaakten; de doelstelling was 20.000 vrouwen en meisjes te activeren.

In ongeveer dezelfde periode heeft de commissie Participatie van Vrouwen uit 
Etnische Minderheden (Pavem) eveneens een belangrijke impuls gegeven aan de 
aandacht voor deze groep. Zij heeft gemeenten gestimuleerd om de participatie van 
allochtone vrouwen te bevorderen. Dat heeft in 30 gemeenten geresulteerd in zoge-
noemde participatieagenda’s: overeenkomsten tussen gemeenten, werkgevers en/of 
onderwijsorganisaties waarbij allochtone vrouwen een baan of een leerwerktraject 
kregen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft in de afgelopen jaren twee rapporten 
uitgebracht over de positie van allochtone vrouwen: Emancipatie in estafette (Gijsberts 
en Merens 2004) en de Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (Merens 2006). 
Dit hoofdstuk in het Jaarrapport Integratie 2007 bevat een beknopte actualisering van 
een aantal onderwerpen daaruit en fungeert tegelijkertijd als een nadere toespit-
sing van de voorgaande hoofdstukken voor wat betreft sekseverschillen. Gekozen 
is voor die onderwerpen die vanuit emancipatie- en/of integratieperspectief gezien 
het meest bepalend zijn voor de positie van allochtone vrouwen, te weten onderwijs, 
arbeid, economische zelfstandigheid en sociaal-culturele integratie.

10.2  Migratie en gezinsvorming

De maatschappelijke positie van vrouwen en de mate waarin zij participeren (bij-
voorbeeld op de arbeidsmarkt) hangt onder andere af van hun migratiegeschiedenis 
en van hun demografi sche kenmerken. De uitgangssituatie van arbeidsmigranten 
is bijvoorbeeld een andere dan die van huwelijksmigranten of asielzoekers. En de 
arbeidsdeelname hangt mede samen met het al dan niet hebben van een partner en 
kinderen.
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Huwelijksmigratie neemt af
De meeste immigranten komen naar Nederland om zich bij gezinsleden te vestigen, 
die hier al wonen (gezinshereniging) of voor een huwelijk of ongehuwd samenwonen 
(gezinsvorming). Het aantal gezinsvormers was in 2004 bijna twee keer zo groot als 
het aantal gezinsherenigers.

Het verschijnsel van de gezinsvorming is ook wel bekend onder de term huwelijks-
migratie. Met name Turken en Marokkanen halen vaak een partner uit het land van 
herkomst. Figuur 10.1 laat echter zien dat het aantal Marokkaanse huwelijksmigran-
ten vanaf 2001 is gaan dalen. Onder de Turken zette de daling wat later in (2003).

Figuur 10.1
Immigratie van Turkse en Marokkaanse huwelijksmigranten, mannen en vrouwen, 1995-2004
(in absolute aantallen)

Bron: CBS (StatLine)
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Het veelvuldig voorkomen van huwelijksmigratie werd in de jaren negentig welis-
waar opgemerkt (zie Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995), maar kreeg toen nog niet 
veel aandacht. De verwachting was ook dat het aandeel van de migranten dat een 
partner uit het land van herkomst trouwde in de loop der jaren zou dalen. Dat bleek 
echter niet het geval. Het grootste deel van de tweede generatie Turken en Marok-
kanen bleef hoofdzakelijk kiezen voor een partner uit het land van herkomst (Hoog-
hiemstra 2003; zie ook hoofdstuk 2).

De voortdurende instroom van Turkse en Marokkaanse migranten, die de Neder-
landse taal niet spreken, vaak laag zijn opgeleid of een opleiding hebben die niet aan-
sluit, en die zijn opgegroeid met een ander cultureel referentiekader, leidde aan het 
eind van de vorige eeuw tot een groeiende politieke aandacht. De integratie van de 
nieuwkomers zelf is immers in het geding, maar ook die van hun kinderen. Die zorg 
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vanuit de politiek werd overigens gedeeld door belangenorganisaties van Turken en 
Marokkanen zelf (zie bijvoorbeeld hun initiatief voor nader onderzoek door Sterckx 
en Bouw (2005), dat bedoeld was om input te leveren voor discussie in eigen kring).

Om de huwelijksmigratie af te remmen heeft de overheid maatregelen getrof-
fen. Met ingang van 1 november 2004 is de minimumleeftijd voor het sluiten van 
een huwelijk met een buitenlandse partner verhoogd. Beide partners moeten nu 
ten minste 21 jaar zijn. Ook zijn de inkomenseisen aangescherpt: de hier wonende 
partner moet ten minste 120% van het minimumloon verdienen. Of deze maatre-
gelen effect hebben valt nog niet te zeggen. Bij eerdere aanscherping van de Vreem-
delingenwet (in 1994) was het gevolg vooral uitstel van het huwelijk (Hooghiemstra 
2003). De in fi guur 10.1 opvallende daling van de huwelijksmigratie trad in elk geval 
al eerder in en is daar dus geen gevolg van. Men zou wellicht zelfs eerder een stijging 
verwachten van importhuwelijken vlak voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
regels.

Verschillen in gezinsvorming tussen allochtonen en autochtonen worden kleiner
Niet-westerse vrouwen wonen vergeleken met autochtone vrouwen vaak al op jonge 
leeftijd (gehuwd) samen met een partner en hebben al op jonge leeftijd de zorg voor 
kinderen (zie hoofdstuk 2). In 2004 woonde van alle 20-25-jarige vrouwen in Neder-
land 32% samen met een partner en had 9% inwonende kinderen. Maar bij Turkse 
vrouwen van die leeftijd gold dat voor respectievelijk 55 en 32%. Ook bij Marokkanen 
liggen de percentages hoog, zij het wat lager dan bij Turkse vrouwen (45 respectieve-
lijk 25%). Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van 20-25 jaar wonen vergeleken met 
het gemiddelde van hun leeftijdsgenoten minder vaak samen met een partner: 23% 
van de Surinaamse en 19% van de Antilliaanse vrouwen doen dat. Wel hebben zij wat 
vaker dan gemiddeld inwonende kinderen (17 respectievelijk 22%) (Distelbrink en 
Hooghiemstra 2006). Ook vormen zij relatief vaak een eenoudergezin.

Deze cijfers weerspiegelen verschillen tussen etnische groepen in leeftijd waarop 
vrouwen hun eerste kind krijgen. In Nederland worden vrouwen gemiddeld laat 
moeder. In 2006 waren vrouwen gemiddeld 29,4 jaar bij de geboorte van hun eerste 
kind (cbs 2007a). Het gaat hierbij om een gemiddelde voor de hele bevolking; er zijn 
grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Vooral Turkse en Marokkaanse vrou-
wen kregen lange tijd veel jonger kinderen dan autochtone vrouwen. Bij de eerste 
generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen is de leeftijd waarop zij hun eerste kind 
krijgen echter sterk gestegen, ofschoon zij nog altijd eerder kinderen krijgen dan 
autochtone vrouwen (Distelbrink en Hooghiemstra 2005). In fi guur 10.2 is te zien dat 
Turkse vrouwen van de eerste generatie het jongst zijn als zij hun eerste kind krijgen. 
Opvallend is dat vrouwen van de tweede generatie Turken, Marokkanen en Surina-
mers nog maar weinig afwijken van autochtone vrouwen. Antilliaanse vrouwen van 
de tweede generatie krijgen hun eerste kind zelfs wat later dan autochtone vrou-
wen. Dat laatste is overigens wel opmerkelijk, aangezien juist onder Antilianen veel 
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tienermoederschappen voorkomen (zie hoofdstuk 2). Maar de meeste Antilliaanse 
vrouwen krijgen duidelijk (veel) later hun eerste kind.

Figuur 10.2
Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind, naar herkomstgroepe-
ring van de moeder, 2004

Bron: CBS (Bevolkingsstatistieken), uit: Portegijs et al. 2006
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Ook wat betreft het aantal kinderen dat vrouwen gemiddeld krijgen zijn de verschil-
len tussen de etnische minderheden en de autochtone vrouwen afgenomen. Turkse 
maar vooral Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie krijgen nog wel duidelijk 
meer kinderen, maar verder zijn de verschillen tussen de etnische minderheden en 
autochtonen klein. In 2006 hebben Marokkaanse vrouwen van de eerste genera-
tie gemiddeld 3,1 kind,1 Turkse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld 2,1 en 
autochtone vrouwen gemiddeld 1,7 (zie hoofdstuk 2, tabel B2.5).

10.3 Opleidingsniveau en taal

Onderwijs wordt wel gezien als de beste emancipatiemotor die er is. Naarmate 
vrouwen betere kwalifi caties hebben, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe en 
zullen zij vaker economisch zelfstandig zijn. Ook de bredere maatschappelijke en 
politieke participatie neemt toe met het opleidingsniveau (Keuzenkamp en Merens 
2006). Er zijn verschillen in het gerealiseerde opleidingsniveau tussen vrouwen en 
mannen, maar vooral ook tussen de etnische groepen. Onder de autochtone bevol-
king is het gerealiseerde opleidingsniveau nog altijd veruit het hoogst.
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Nog veel Turkse en Marokkaanse vrouwen laagopgeleid
Uit tabel 10.1 valt te lezen dat vooral onder Turkse en Marokkaanse vrouwen en onder 
Marokkaanse mannen vaak sprake is van een erg laag opleidingsniveau. Ongeveer 
de helft van de 15-64-jarigen uit deze groepen (voor zover niet-schoolgaand) heeft 
hooguit basisonderwijs genoten en nog eens een vijfde à een kwart hooguit vbo/
mavo. Minder dan 10% van de Turken en Marokkanen heeft een opleiding op hbo- of 
wo-niveau afgerond, onder Turkse vrouwen zelfs slechts 5%. Van degenen uit de 
categorie die hooguit basisonderwijs heeft gevolgd is er overigens een aanzienlijke 
groep die helemaal geen of hooguit enkele jaren basisonderwijs heeft gevolgd. Dit 
geldt het meest voor Marokkaanse vrouwen.

De sekseverschillen zijn bij Marokkanen gering, hetgeen afwijkt van alle eerdere 
bevindingen (zie Zorlu en Traag 2005; Gijsberts 2004. Dit heeft vermoedelijk te 
maken met de andere steekproefmethode (in 2006 een personensteekproef, eerder 
een huishoudenssteekproef). Het kan zijn dat dit keer een wat hoger opgeleide groep 
vrouwen in de steekproef zat. Bij Turken is wel een duidelijk sekseverschil aanwezig: 
Turkse mannen hebben gemiddeld een hogere opleiding afgerond. Dit is wel con-
form eerdere bevindingen.

Surinamers en Antillianen zijn duidelijk hoger opgeleid dan Turken en Marokka-
nen, maar ook onder hen heeft een op de vijf niet meer dan basisonderwijs genoten. 
De verschillen tussen de seksen zijn bij deze groepen niet groot.

Tabel 10.1
Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64-jarige niet-schoolgaanden, naar etnische groep en 
geslacht, 2006 (in procenten)

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen      

maximaal bao 51 48 20 20 8

vbo/mavo 26 21 27 26 27

mbo/havo/vwo 18 22 35 38 41

hbo/wo 5 9 18 16 25

      

mannen      

maximaal bao 40 47 21 21 8

vbo/mavo 28 24 31 26 23

mbo/havo/vwo 24 21 29 35 42

hbo/wo 8 8 20 18 28

Bron: SCP/CBS (SIM’06); CBS (EBB’05)

Vergelijking van deze cijfers met die uit eerdere jaren is lastig, vanwege de veran-
deringen in onderzoeksmethode (zie hoofdstuk 1). In hoofdstuk 4 is echter voor de 
etnische minderheden uit de dertien steden die in alle jaren zijn onderzocht aange-
toond dat het opleidingsniveau stijgt. Vooral het aandeel zeer laag opgeleiden neemt 
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af. Gezien de kleine aantallen is het echter niet mogelijk om na te gaan of er wat dit 
betreft verschillen zijn in de recente ontwikkelingen tussen de seksen.

Een indicator voor het opleidingsniveau van jongeren die geen onderwijs meer 
volgen, is het behalen van een startkwalifi catie. Daaronder wordt verstaan: een havo- 
of vwo-diploma of een diploma op minimaal niveau 2 van het mbo. De startkwalifi -
catie wordt in het beleid gezien als een minimale toerusting om succesvol te zijn op 
de arbeidsmarkt.

Het is, wederom vanwege te kleine aantallen, niet mogelijk om actuele cijfers te 
laten zien over de aandelen jongeren met een startkwalifi catie naar herkomstgroep en 
geslacht. Om toch te bezien in hoeverre er sekseverschillen zijn op dit punt, beschrij-
ven we de uitkomsten uit het Jaarrapport Integratie 2005 (Zorlu en Traag 2005: 50-51).

In de periode 2001-2003 hadden Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrou-
wen vaker een startkwalifi catie dan de mannen. Bij Turken en Marokkanen was het 
andersom: vrouwen hadden minder vaak een startkwalifi catie dan mannen. Wel 
bleek het verschil tussen Marokkaanse vrouwen en mannen vergeleken met de peri-
ode 1998-2000 te zijn afgenomen.

Vrouwen hebben meer problemen met de Nederlandse taal
Waar het opleidingsniveau van invloed is op de verschillende vormen van maat-
schappelijke participatie, geldt dat wellicht nog sterker voor het beheersen van de 
Nederlandse taal. Dat is welhaast een voorwaarde om zich goed in de Nederlandse 
samenleving te kunnen redden en een geïsoleerde positie te voorkomen. Voor ouders 
speelt bovendien nog dat een goede beheersing van het Nederlands en het gebruik 
daarvan in de omgang met hun kinderen een gunstige invloed hebben op de taal-
ontwikkeling van hun kinderen. Dat geldt voor beide ouders, maar zeker voor de 
moeders, die in de praktijk immers meer tijd aan de zorg voor kinderen besteden 
dan vaders (Merens et al. 2006).

We bezien allereerst de beheersing van het Nederlands. In het recente Survey inte-
gratie minderheden (sim) is aan de respondenten gevraagd in welke mate zij proble-
men hebben met het Nederlands in gesprekken, bij het lezen en bij het schrijven (zie 
voor een verantwoording van deze werkwijze § 4.4). Tabel 10.2 laat zien hoe groot het 
aandeel vrouwen en mannen uit de verschillende herkomstgroepen is dat daar vaak 
of altijd problemen mee heeft. Bij Surinamers en Antillianen komt dit weinig voor, 
dus die laten we in de bespreking buiten beschouwing. Het valt op dat vergeleken 
met hun mannelijke herkomstgenoten meer Turkse en Marokkaanse vrouwen moeite 
hebben met het voeren van gesprekken in het Nederlands, het lezen van kranten, 
folders en brieven, en het schrijven. Vooral bij het voeren van gesprekken zijn de ver-
schillen tussen de seksen groot, terwijl dit toch eigenlijk het belangrijkste is. Van de 
Turkse vrouwen heeft bijna een derde daar vaak of altijd moeite mee, van de Turkse 
mannen een vijfde. Marokkanen hebben wat minder moeite met de Nederlandse taal 
dan de Turken. Toch heeft ook een vijfde van de Marokkaanse vrouwen en een tiende 
van de Marokkaanse mannen moeite met het voeren van gesprekken.



255De positie van allochtone vrouwen en meisjes

Tabel 10.2
Aandeel dat vaak of altijd problemen heeft met de Nederlandse taal, naar etnische groep en 
sekse, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouwen

in gesprekken 29 21 1 3

bij het lezen 28 23 3 2

bij het schrijven 35 28 4 4

mannen

in gesprekken 18 10 1 3

bij het lezen 21 15 1 3

bij het schrijven 30 21 2 4

Bron: SCP (SIM’06)

Vooral Turkse moeders spreken weinig Nederlands met hun kinderen
Het opleidingsniveau en de taalbeheersing van ouders is van invloed op dat van hun 
kinderen (zie hoofdstuk 4). Om te bevorderen dat kinderen het Nederlands machtig 
worden is het van belang dat ouders veelvuldig Nederlands met hen spreken. Bij 
Turken en Marokkanen is dat echter niet gebruikelijk. Vooral het aandeel Turkse 
moeders dat vaak of altijd Nederlands spreekt met hun kinderen is klein (25%), bij 
de vaders is het wat hoger (32%). Meer Marokkaanse ouders spreken veel Nederlands 
met hun kinderen. Opvallend is dat vier van de tien vaders én moeders vaak of altijd 
Nederlands met hen spreken (tabel 10.3).

Tabel 10.3
Nederlands spreken met de kinderen, naar etnische groep en sekse, 2006 (in procenten)

Turken
(n = 380)

Marokkanen
(n = 321)

Surinamers
(n = 380)

Antillianen
(n = 312)

moeders

vaak/altijd 25 39 90 75

soms 46 34 8 19

nooit 29 27 2 6

vaders

vaak/altijd 32 39 93 77

soms 42 40 5 15

nooit 25 21 2 8

Bron: SCP (SIM’06)
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10.4 Allochtone meisjes en vrouwen in het onderwijs

Allochtone meisjes en jongens slagen even vaak voor eindexamens
Allochtone meisjes zijn bezig met een inhaalslag in het voortgezet onderwijs. Tien 
jaar geleden nog volgden zij minder vaak havo/vwo dan de jongens. Dankzij een 
sterke groei is daar in korte tijd verandering in gekomen: sinds 2002 is de deelname 
van allochtone meisjes aan havo/vwo hoger dan die van de jongens (Gijsberts en 
Dagevos 2005; Herweijer 2003). Omgekeerd nemen allochtone jongens vaker dan de 
meisjes deel aan het vmbo. De voortijdige schooluitval van meisjes is kleiner dan van 
jongens, dit geldt voor alle vormen van het voortgezet onderwijs (zie bijlage B10.1).

Voor het uiteindelijk gerealiseerde opleidingsniveau is het slagen voor een examen 
van meer belang dan de instroom in een opleiding. Daarom gaan we voor wat betreft 
het voortgezet onderwijs nu verder in op het diplomabezit. Zoals in hoofdstuk 5 is 
beschreven slagen autochtone leerlingen vaker voor hun eindexamen dan allochtone 
leerlingen. Er doen zich over het algemeen nauwelijks verschillen in slagingskansen 
voordoen tussen allochtone (en autochtone) meisjes en jongens (zie bijlage B10.2). 
En als die bestaan, wijzen ze niet systematisch in één richting. Grotere verschillen 
(5 procentpunten of meer) doen zich alleen voor bij het kaderberoepsgerichte vmbo 
(Marokkaanse meisjes slagen vaker dan jongens), de gemengde leerweg in het vmbo 
(overige niet-westerse allochtone meisjes slagen vaker), de theoretische leerweg in 
het vmbo en de havo (Turkse jongens hebben hogere slagingskansen dan meisjes) en 
vwo (Marokkaanse jongens slagen vaker dan meisjes). Wel slagen nog steeds minder 
allochtone meisjes (en jongens) voor de eindexamens dan autochtone meisjes.

Allochtone vrouwen studeren sneller af dan mannen
In de afgelopen tien jaar is de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs 
sterk toegenomen. Deze groei is niet alleen het gevolg van een toename van het 
aantal allochtone jongeren (hoofdstuk 2), maar ook van een toegenomen kans op 
deelname aan het hoger onderwijs van deze groep (Herweijer 2006). Voor vrouwen 
gold dat nog sterker: in het afgelopen studiejaar stonden drie keer zo veel allochtone 
studentes ingeschreven als in 1995/’96 (cbs 2007b). Ook het aantal geslaagden is in 
deze periode sneller gestegen onder de allochtone vrouwen dan onder de mannen.

Om die verschillen wat preciezer in beeld te brengen, kijken we hier naar het 
diplomarendement: het percentage van de instroom dat na vijf jaar (hbo) of zes 
jaar (wo) een diploma haalt. In het hbo blijken de verschillen in diplomarendement 
tussen vrouwen en mannen in alle herkomstgroepen aanzienlijk te zijn (fi guur 10.3). 
Na vijf jaar studie is het aandeel vrouwen dat een diploma heeft 9 tot 16 procent-
punten hoger dan het aandeel mannen. Het grootst zijn de sekseverschillen onder 
Surinaamse, gevolgd door Turkse en autochtone hbo-studenten. Een hoger diploma-
rendement van vrouwen is een verschijnsel dat zich onder allochtone én autochtone 
hbo-studenten voordoet. Wel ligt het rendement van autochtone studenten totaal 
bezien hoger dan dat van allochtone studenten (zie ook hoofdstuk 5).
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Figuur 10.3
Diplomarendement hbo naar geslacht en etnische groep, aandeel geslaagden na vijf jaar (in 
procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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Ook in het wetenschappelijk onderwijs studeren vrouwen in alle herkomstgroepen 
sneller af dan mannen. En bij autochtone studenten is dat niet anders dan bij alloch-
tone studenten. De sekseverschillen zijn wel iets geringer dan in het hbo, namelijk 
7 à 10 procentpunten. Alleen bij Marokkaanse studenten is het sekseverschil groter 
(14 procentpunten). Ook in het wetenschappelijk onderwijs geldt dat er een aanzien-
lijk verschil is in diplomarendement tussen autochtone en allochtone vrouwen (en 
mannen onderling) (fi guur 10.4).

Dat vrouwen sneller dan mannen afstuderen in het hoger onderwijs is al langer 
bekend. Nu er in de afgelopen jaren ook gegevens over diplomarendement van 
allochtone studenten beschikbaar zijn gekomen, blijkt dit ook voor allochtone stu-
denten te gelden (zie ook Herweijer 2006). Het is een trend die al jaren gaande is en 
eerder sterker dan zwakker wordt (Herpen et al. 2006). In de nieuwe bachelor-mas-
terstructuur lijken de sekseverschillen nog groter geworden (vsnu 2007).2
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Figuur 10.4
Diplomarendement wetenschappelijk onderwijs naar geslacht en etnische groep, aandeel 
geslaagden na zes jaar (in procenten)

Bron: CBS (StatLine)
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We kunnen concluderen dat er in het voortgezet en hoger onderwijs geen sprake 
meer is van een achterstand van allochtone meisjes en vrouwen ten opzichte van 
hun mannelijke herkomstgenoten. Dat was tien jaar geleden nog wel het geval. In 
sommige opzichten hebben vrouwen zelfs een voorsprong op mannen. In het hoger 
onderwijs studeren vrouwen in alle herkomstgroepen sneller af dan mannen. Daar-
mee lopen zij in de pas met de trend onder autochtone vrouwen die eveneens sneller 
dan mannen hun studie afronden. Wel is er nog een aanzienlijk verschil in onder-
wijsprestaties tussen allochtone en autochtone vrouwen.

10.5 Arbeid en uitkering

In het emancipatie- én integratiebeleid neemt arbeid een belangrijke plaats in. 
Daarnaast wordt in het emancipatiebeleid veel waarde gehecht aan de economische 
zelfstandigheid die vrouwen met het hebben van werk kunnen verwerven. In deze 
paragraaf bespreken we een aantal belangrijke aspecten van de arbeidsmarktpositie 
van allochtone vrouwen en mannen. Verder gaan we in op de economische zelfstan-
digheid en de uitkeringsafhankelijkheid.

Arbeidsdeelname van allochtone vrouwen lager dan van mannen
De arbeidsdeelname van allochtone vrouwen is lager dan die van de mannen, 
zoals ook bij autochtone vrouwen en mannen. De sekseverschillen zijn het grootst 
onder Turken en Marokkanen; de deelname van vrouwen is daar ook relatief laag 
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(bij Turkse vrouwen 30%, bij Marokkaanse 23%). De arbeidsdeelname van Suri-
naamse vrouwen is het hoogst, zij het wel iets lager dan die van autochtone vrouwen 
(tabel 10.4).

Tabel 10.4
Netto-arbeidsdeelname naar etnische groep en geslacht, 15-64-jarigen, 2006 (in procenten)

vrouwen mannen

Turken 30 57

Marokkanen 23 53

Surinamers 55 65

Antillianen 51 60

autochtonen 58 76

Bron: CBS (EBB’06)

Bij deze gegevens over arbeidsdeelname moet worden bedacht dat vermoedelijk een 
substantieel deel van de allochtone vrouwen (veelal zwart) werkt als huishoudelijke 
hulp. Veel mensen zullen dit in een enquête waarschijnlijk niet durven opgeven, 
maar over de mate waarin dit (niet) gebeurt, kunnen we slechts speculeren.

Deze cijfers over arbeidsdeelname zijn gemiddelden voor de groepen vrouwen en 
mannen. Er is soms echter sprake van grote verschillen binnen de groepen zelf. 
Met name onder de Marokkaanse vrouwen, en in wat mindere mate onder Turkse 
vrouwen, is er een groot verschil in arbeidsdeelname tussen de eerste en de tweede 
generatie.

Arbeidsdeelname allochtone vrouwen: sinds 2001 dalende tendens
Voor alle groepen vrouwen was in de tweede helft van de jaren negentig sprake van 
een groeiende arbeidsparticipatie. Na 2001 zette over het geheel bezien bij allochtone 
vrouwen een daling in van hun arbeidsdeelname; de economische teruggang leidde 
tot hogere werkloosheid. Overigens zakte in geen enkele groep allochtone vrouwen 
de arbeidsdeelname tot het niveau van 1996 (fi guur 10.5).

Vanaf 2004 is voorzichtig een kentering zichtbaar bij de Surinaamse, Antilliaanse 
en overige niet-westerse allochtonen vrouwen. De arbeidsdeelname van Turkse en 
Marokkaanse vrouwen daalt echter nog steeds. De autochtone vrouwen hebben hun 
arbeidsdeelname, ondanks de minder goede economische omstandigheden, weten 
te handhaven. In 2006 was er weer sprake van een duidelijke groei. Deze is nog niet 
zichtbaar bij de totale groep niet-westerse allochtone vrouwen.
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Figuur 10.5
Arbeidsdeelname van vrouwen van 15-64 jaar naar etnische groep, 1996-2006 (in procenten)

Bron: CBS (EBB’96-’06)
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Deeltijdwerk ook favoriet bij allochtone vrouwen
In geen ander Europees land werken zo veel vrouwen (bijna 70%) in deeltijd als in 
Nederland (Cuijpers, Hermans en Portegijs 2006). Vooral de grote deeltijdbaan 
(20-34 uur) is favoriet bij Nederlandse vrouwen. Tabel 10.5 laat zien dat ook onder 
de verschillende groepen werkende allochtone vrouwen de meerderheid in deeltijd 
werkt en eveneens vooral in de grotere deeltijdbanen.

Tabel 10.5
Aantal uren per week dat vrouwen volgens contract werken, naar etnische groep, 15-64-jarige 
werkenden, 2006 (in procenten)

1-11 uur 12-19 uur 20-34 uur C 35 uur

Turken 17 17 32 34

Marokkanen 27 17 30 27

Surinamers  9 8 44 40

Antillianen 11 11 37 41

overige niet-westerse allochtonen 17 14 31 38

totaal niet-westerse allochtonen 15 13 35 37

autochtonen 16 16 42 26

Bron: CBS (EBB’06)
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Vooral Marokkaanse vrouwen hebben relatief vaak een kleine baan, maar ook bij 
hen komen grote deeltijdbanen (net iets) meer voor. Surinaamse vrouwen werken 
het minst (60%) van de hier onderscheiden groepen in deeltijd, slechts 17% werkt 
minder dan 20 uur per week. Dit heeft, zoals we later nog zullen zien, consequenties 
voor hun inkomen en economische zelfstandigheid.

Turkse vrouwen werken het vaakst in de laagste functies
Turken en Marokkanen werken nog steeds relatief vaak aan de onderkant van de 
beroepenstructuur. Turkse vrouwen werken het meest in de elementaire en lagere 
beroepen (52%). Bij Marokkaanse vrouwen geldt dat voor 43%, bij Surinaamse voor 
35%, bij Antilliaanse voor 40% en bij autochtonen voor 29% (fi guur 10.6).

De Marokkaanse vrouwen doen het gemiddeld bezien wat beter dan de Turkse: 
ruim de helft van hen (57%) werkt in hogere en middelbare functies. Zij bezetten 
bovendien veel vaker hogere functies dan de Marokkaanse mannen. Opvallend is 
dat ook bij de andere allochtone vrouwen het beroepsniveau gemiddeld hoger is dan 
bij de mannen uit de eigen groep, terwijl onder de autochtonen de mannen in dit 
opzicht vooroplopen.

Figuur 10.6
Werkzame beroepsbevolking naar beroepsniveau, etnische groep en geslacht, 2006
(in procenten)

Bron: CBS (EBB’06) 
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Een ander belangrijk aspect van de arbeidsmarktpositie is het aandeel personen 
dat op een tijdelijk of fl exibel contract werkzaam is. In hoofdstuk 6 kwam al naar 
voren dat allochtone werknemers veel vaker dan hun autochtone collega’s fl exibele 
contracten hebben. Sommige groepen allochtonen blijken in dit opzicht niet of nau-
welijks verschil te kennen tussen de seksen; de aandelen fl exibele werknemers zijn 
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ongeveer even groot. Maar bij de Marokkanen en Antillianen hebben vrouwen veel 
vaker (19 respectievelijk 22%) tijdelijke of fl exibele contracten dan de mannen (14% 
resp. 13%) (tabel 10.6).

Tabel 10.6
Aandeel werknemers met een tijdelijk of fl exibel contract naar etnische groep en geslacht,
15-64-jarige werknemers, 2006 (in procenten)

vrouwen mannen

Turken 22 20

Marokkanen 19 14

Surinamers 13 12

Antillianen 22 13

overige niet-westerse allochtonen 19 21

autochtonen 7 9

Bron: CBS (EBB’06)

Allochtone vrouwen vaker door werkloosheid getroffen dan mannen
In alle groepen blijken vrouwen vaker werkloos te zijn dan mannen. Vooral onder 
Turken en Marokkanen zijn de verschillen fors. In voorgaande jaren was er bij deze 
groepen niet een duidelijk patroon waar te nemen in de spreiding van de werkloos-
heid over mannen en vrouwen (Merens 2006: 76-78). Van de daling van de werk-
loosheid onder Marokkanen (zie hoofdstuk 6) hebben blijkbaar vooral de mannen 
geprofi teerd (tabel 10.7).

Tabel 10.7
Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep en geslacht, 15-64-jarigen, 2006
(in procenten van de beroepsbevolking)

vrouwen mannen

Turken 21 12

Marokkanen 23 15

Surinamers 14 11

Antillianen 18 16

overige niet-westerse allochtonen 19 17

autochtonen 6 3

Bron: CBS (StatLine; EBB’06)
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Uitkeringsafhankelijkheid is groot
Allochtonen zijn in veel sterkere mate dan autochtonen afhankelijk van een uitke-
ring. In de meeste herkomstgroepen blijken meer vrouwen dan mannen een uitke-
ring te ontvangen; alleen onder autochtonen en Marokkanen is het aandeel vrouwen 
met een uitkering (iets) kleiner. Bij de bijstandsuitkeringen moet worden bedacht dat 
uitkeringen aan echtparen aan beide partners worden toegerekend (tabel 10.8).

Tabel 10.8
Personen met een uitkering, 15-64 jaar, 24 september 2004 (in procenten van de bevolking)

personen met 
een uitkering

waarvan:
WAO-uitkeringa WW-uitkering bijstandsuitkeringb andersc

Turken

vrouwen 32 13 4 14 3

mannen 27 13 4 9 3

Marokkanen

vrouwen 28 6 2 18 2

mannen 30 12 5 14 2

Surinamers

vrouwen 25 9 3 12 2

mannen 20 8 4 8 2

Antillianen

vrouwen 28 4 3 20 2

mannen 21 4 3 12 2

overige niet-westerse allochtonen

vrouwen 23 2 2 18 1

mannen 21 3 3 14 1

niet-westerse allochtonen (totaal)

vrouwen 26 7 3 16 2

mannen 24 8 4 12 2

autochtonen

vrouwen 13 8 2 3 1

mannen 14 9 2 2 2

a Inclusief WAZ en Wajong.
b Bij paren wordt een bijstandsuitkering aan beide partners toegedeeld.
c Uitkeringen op grond van de IOAW, IOAZ, Ziektewet en wachtgeld.

Bron: CBS (StatLine)

Een oorzaak voor de relatief grote uitkeringsafhankelijkheid van allochtone vrouwen 
is hun relatief hoge werkloosheid (eerder in deze paragraaf). Deze komt tot uitdruk-
king in (een tamelijk bescheiden) aandeel ww-uitkeringen en een deel van de bij-
standsuitkeringen. Voor een ander deel zijn de bijstandsuitkeringen toe te schrijven 
aan het relatief grote aandeel eenoudergezinnen onder Antilliaanse en Surinaamse 
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huishoudens. Ook onder Turkse en Marokkaanse huishoudens komen eenouder-
gezinnen inmiddels vaker voor (een op de zes) dan onder autochtone huishoudens 
(zie § 2.4).

Opmerkelijk is voorts de relatief grote afhankelijkheid van Turkse vrouwen 
van een wao-uitkering: dit aandeel is even groot als bij de Turkse mannen, terwijl 
Turkse vrouwen veel minder participeren op de arbeidsmarkt. Factoren die de hogere 
arbeidsongeschiktheid onder allochtonen kunnen verklaren zijn onder meer de vaak 
ongunstige arbeidsomstandigheden, weinig zeggenschap over het werk, slechtere 
gezondheid, en niet optimaal functionerende arbodiensten (Snel et al. 2002; Dage-
vos en Bierings 2005). Volgens Snel et al. (2002) geldt als specifi eke risicofactor voor 
Turkse en Marokkaanse vrouwen dat betaald werk mogelijk op gespannen voet staat 
met traditionele rolopvattingen bij henzelf of hun directe omgeving. Zij concludeer-
den dat in het geval van ziekte of zwangerschap deze spanning zou kunnen worden 
‘opgelost’ door op een wao-afkeuring aan te sturen. Deze conclusie kan echter niet 
verklaren waarom de arbeidsongeschiktheid bij Marokkaanse vrouwen aanzienlijk 
lager is dan bij de Turkse vrouwen. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat tegen-
woordig mensen nog zo makkelijk in de wao kunnen instromen, omdat de voor-
waarden daarvoor aanzienlijk zijn aangescherpt.

Surinaamse vrouwen zijn het vaakst economisch zelfstandig
In het emancipatiebeleid neemt economische zelfstandigheid een belangrijke plaats 
in. Volgens de defi nitie in het beleid is iedereen economisch zelfstandig die met 
werken een inkomen verdient van ten minste een bijstandsuitkering van een alleen-
staande: in 2007 bedraagt dit € 623,10. Mensen zonder baan zijn per defi nitie niet 
economisch zelfstandig en mensen met kleine deeltijdbanen meestal ook niet.

Na de eerder gepresenteerde bevindingen over de arbeidsmarktpositie en uit-
keringsafhankelijkheid zal het niet verbazen dat de economische zelfstandigheid 
nogal uiteenloopt tussen de diverse groepen allochtone vrouwen én tussen alloch-
tone vrouwen en mannen. Surinaamse vrouwen zijn in 2004 het vaakst economisch 
zelfstandig (45%), vaker ook dan autochtone vrouwen (44%). Het laagst is de 
economische zelfstandigheid onder Turkse (19%) en Marokkaanse vrouwen (20%). 
Ook weinig vrouwen uit overige niet westerse landen verdienen voldoende inkomen 
om dit te bereiken. De Antilliaanse vrouwen zitten qua economische zelfstandigheid 
tussen deze uitersten (Turken respectievelijk Surinamers) in (fi guur 10.7).

De verschillen in economische zelfstandigheid tussen vrouwen en mannen zijn in 
het algemeen aanzienlijk, vooral bij Turken en Marokkanen en bij overige niet-wes-
terse allochtonen. Maar ook autochtone vrouwen bereiken veel minder vaak econo-
mische zelfstandigheid dan mannen.

Dat Surinaamse vrouwen relatief vaak economisch zelfstandig zijn, is ook al uit 
eerder onderzoek gebleken (Merens 2004; Bos en Merens 2006). Dat komt niet alleen 
doordat hun netto-arbeidsparticipatie in 2004 hoger was dan die van autochtone 
vrouwen (Merens 2006), maar vermoedelijk ook doordat ze vaker een voltijd- of grote 
deeltijdbaan hebben (tabel 10.6).



265De positie van allochtone vrouwen en meisjes

Enige bevestiging van dit vermoeden kan worden gevonden in recent onderzoek 
(Lautenbach en Otten 2007). Daaruit blijkt dat het gemiddeld persoonlijk inkomen 
van Surinaamse vrouwen 12% hoger is dan dat van autochtone vrouwen. Een groot 
deel van dit verschil kan worden toegeschreven aan verschillen in leeftijdsopbouw, 
huishoudenssamenstelling en arbeidsduur.

Figuur 10.7
Economische zelfstandigheid naar geslacht en herkomstgroep, 2005 (in procenten van
15-64-jarigen)

Bron: CBS (Inkomenspanelonderzoek 2005) voorlopige cijfers 
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10.6 Sociaal-culturele integratie

In de vorige paragrafen stonden vooral elementen van de zogenoemde structurele 
integratie centraal: opleidingsniveau, arbeidsdeelname en inkomenspositie. In het 
emancipatiebeleid gaat de aandacht meestal vooral daarnaar uit. De laatste jaren 
richt de discussie over het minderhedenbeleid zich echter vooral ook op de sociaal-
culturele integratie: de mate waarin allochtonen zich (blijven) onderscheiden van 
de autochtone bevolking of daar deel vanuit maken. Het gaat dan onder meer om 
het onderhouden van sociale contacten met autochtonen in de vrije tijd, over cultu-
rele opvattingen en over de betekenis van de islam voor de integratie. Een specifi ek 
vraagstuk dat veel aandacht heeft gekregen is eergerelateerd geweld. Dat blijft hier 
echter buiten beschouwing (zie hiervoor Cense et al. 2006).

In deze paragraaf gaan we in op de sociale contacten en rolopvattingen. Het 
belang van religie komt in de volgende paragraaf apart aan de orde.

Allochtone vrouwen verkeren vaak in eigen kring
In hoofdstuk 7 kwam al ter sprake dat de meerderheid van de Marokkanen en vooral 
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Turken in hun vrije tijd het meest omgaan met leden van de eigen herkomstgroep. 
Vooral Turkse vrouwen gaan weinig om met autochtone vrouwen, Marokkaanse 
vrouwen doen dat duidelijk meer (zie tabel 10.9). Bij Surinamers en Antillianen is 
het aandeel dat vooral omgaat met leden van de eigen etnische groep veel kleiner 
(ongeveer een derde).

Er zijn wel wat verschillen tussen de seksen, maar groot zijn die meestal niet. 
De verschillen binnen de etnische groepen wijzen wel steeds in dezelfde richting: 
vrouwen verkeren vaker in eigen kring dan mannen. Het sekseverschil is het grootst 
bij de Antillianen, gevolgd door de Turken.

Tabel 10.9
Aandeel dat in de vrije tijd meer contact heeft met de eigen groep, naar etnische groep en sekse, 
2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vrouwen 69 55 33 36

mannen 63 53 29 26

Bron: SCP (SIM’06)

Vrouwen hebben meer emancipatoire opvattingen dan mannen
Turken denken het meest traditioneel over de rollen van mannen en vrouwen, met 
Marokkanen op korte afstand, terwijl Surinamers, Antillianen en autochtonen 
nauwelijks van elkaar verschillen (zie hoofdstuk 7). Ook bleek al dat mannen in alle 
groepen wat traditioneler denken over sekserollen dan vrouwen. Hierna gaan we 
wat meer en detail in op de inhoud van die rolopvattingen en bezien we op wat voor 
punten de verschillen tussen de seksen in de verschillende etnische groepen het 
grootst zijn.

We bezien allereerst opvattingen over de rol van mannen. De meerderheid van de 
mannen en vrouwen uit de vijf etnische groepen vindt niet dat mannen het best voor 
de fi nanciën kunnen zorgen en dat het verdienen van een eigen inkomen voor jon-
gens belangrijker is dan voor meisjes. Tegelijkertijd valt op dat er in het denken over 
wat ‘des mans’ is soms grote verschillen zijn tussen de seksen. Mannen onderschrij-
ven de rol die hen traditioneel wordt toebedacht in grotere getale dan vrouwen. In 
alle groepen vinden zij vaker dan vrouwen dat de man het best de verantwoordelijk-
heid voor het geld kan hebben. Turkse en Marokkaanse vrouwen vinden dat verge-
leken met hun seksegenoten uit de andere etnische groepen overigens ook vrij vaak 
(29% respect. 20%), maar de meesten toch niet. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor 
bij opvattingen over wie moet beslissen over grote aankopen: mannen vinden vaker 
dan vrouwen dat de man dat het best kan doen.

De sekseverschillen over de uitspraak dat het voor jongens belangrijker is dan 
voor meisjes om hun eigen geld te verdienen zijn wat bescheidener. Wat meer 
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mannen dan vrouwen zijn die mening toegedaan. Vooral bij Surinamers en in 
mindere mate bij Antillianen verschillen de mannen nogal eens van mening met de 
vrouwen (tabel 10.10).

De opvattingen over de rol van vrouwen zijn in alle groepen wat traditioneler dan die 
over de rol van mannen. De meerderheid van de Turken en Marokkanen vindt dat het 
huishouden het best onder de hoede van de vrouw kan blijven en ook in de andere 
groepen is een grote minderheid van de mannen en vrouwen het daar mee eens. De 
verschillen tussen de seksen zijn meestal klein. Alleen onder de Marokkanen zijn de 
mannen wat dit betreft wat traditioneler dan de vrouwen.

Hoewel vrouwen dus meestal worden geacht de huishoudelijke taken te verrich-
ten, betekent dat niet dat zij ook zouden moeten stoppen als ze een kind krijgen. 
Degenen die dat wel vinden behoren in alle herkomstgroepen tot de minderheid. 
Onder Turken en Marokkanen wordt dit standpunt nog het meest onderschreven, 
door mannen overigens beduidend vaker dan door vrouwen.

Tabel 10.10
Opvattingen over de rol van mannen en vrouwen naar etnische groep en sekse, 2006 (in 
procenten (helemaal) mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man

de man kan het beste de 
verantwoordelijkheid voor het 
geld hebben 29 36 20 30 10 18 14 22 8 11

beslissingen over grote aan-
kopen kan de man het beste 
nemen 19 27 13 25 6 15 10 15 5 7

voor jongens is het belangrijker 
dan voor meisjes om hun eigen 
geld te verdienen 24 27 19 22 10 19 16 22 7 11

de vrouw kan het beste de 
verantwoordelijkheid voor het 
huishouden hebben 64 63 50 57 39 42 44 41 35 38

een vrouw moet stoppen met 
werken als zij een kind krijgt 28 39 25 35 12 15 9 13 16 24

gemiddelde 18 24 15 23 5 10 6 10 4 6

Bron: SCP (SIM’06)
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10.7 Religie

Allochtonen rekenen zich vaker tot een religie dan autochtonen (zie hoofdstuk 7). 
Voor de verklaring van de positie van allochtone vrouwen is religie van belang omdat 
zij vaak in verband wordt gebracht met de participatie op de arbeidsmarkt en andere 
maatschappelijke terreinen. Meer in het bijzonder zou de islam een belemmering 
vormen voor arbeidsdeelname van vrouwen. Uit de literatuur blijkt dat niet zozeer 
het geloof op zichzelf, als wel een sterke geloofsbeleving samenhangt met traditio-
nele rolopvattingen en een traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 
Deze samenhang is vastgesteld voor moslims (Phalet en ter Wal 2004), maar geldt tot 
op zekere hoogte ook voor personen met een ander geloof (Merens en Keuzenkamp 
2006; Read 2004).

Een onderwerp dat hiermee samenhangt, is het dragen van hoofddoeken en 
andere gezichtsbedekking. Ook hier gaat de discussie vaak over (beperkingen in de) 
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, scholen en andere openbare ruimtes voor 
moslima’s met hoofddoeken. Soms worden veiligheids- en communicatieaspecten 
als bezwaren naar voren gebracht, voornamelijk als het gaat om sterk verhullende 
kleding als niqaab of burka (cgb 2007). Maar de meeste weerstand tegen het dragen 
van een hoofddoek is gelegen in het idee dat het dragen van hoofddoeken in de open-
bare ruimte indruist tegen de neutraliteit van de staat (Lettinga en Saharso 2007). 
Een ander bezwaar dat daarnaast in de afgelopen jaren in toenemende mate3 wordt 
geuit is dat de hoofddoek symbool staat voor vrouwenonderdrukking; vrouwen 
zouden hiervoor niet zelf kiezen, maar moeten van hun vaders of echtgenoten een 
hoofddoek dragen (Lettinga en Saharso 2007).

Het debat over bovenstaande zaken wordt sterk gevoed door emoties. Er is echter 
weinig bekend over de invloed van religie op de participatie van allochtone vrouwen 
in Nederland, over de schaal waarop hoofddoeken worden gedragen en de achter-
liggende motieven. In deze paragraaf gaan we hier op in met behulp van recente 
gegevens uit het sim en literatuur.

Vrouwen behoren vaker tot een religie dan mannen
Vrouwen zeggen over het algemeen vaker dan mannen dat ze zich tot een religie 
rekenen. De verschillen tussen Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen zijn erg 
klein: zij zijn bijna allen moslims. Onder Antillianen daarentegen is het verschil erg 
groot (73% tegenover 59%). Ook uit eerdere onderzoeken is dit gebleken (Gijsberts 
en Dagevos 2005).

Zich tot een geloof rekenen zegt nog weinig over religieuze participatie en de 
intensiteit van de geloofsbeleving. Een beperkt deel van de gelovigen bezoekt 
regelmatig een bijeenkomst in moskee, kerk of tempel. Antilliaanse en autochtone 
vrouwen die zich tot een geloof rekenen, doen dat vaker dan mannen. Surinaamse 
vrouwen bezoeken wat minder vaak dan de mannen een bijeenkomst. Turkse en 
Marokkaanse vrouwen gaan veel minder vaak naar de moskee dan mannen. Vermoe-
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delijk speelt hierbij mee dat zij meer aan huis gebonden zijn, ook vanwege de zorg 
voor kinderen (Pels en de Gruijter 2006). De openbare ruimte is meer voorbehouden 
aan de mannen (tabel 10.11).

Tabel 10.11
Zich rekenen tot een religie en bezoeken van religieuze bijeenkomsten (door gelovigen) naar 
etnische groep en geslacht (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

rekent zich tot een religie

vrouwen 95 97 73 73 53

mannen 95 96 68 59 48

bezoeken van religieuze bijeenkomsten 
(ten minste één keer per week)

vrouwen 17 16 14 34 34

mannen 52 53 16 28 30

Bron: SCP (SIM’06)

Voor vrouwen is het geloof belangrijker dan voor mannen
In hoofdstuk 7 kwam naar voren dat Turken en Marokkanen een intensere beleving 
van hun geloof kennen dan Surinaamse, Antilliaanse en autochtone gelovigen. Zij 
beschouwen het geloof vaker als een deel van zichzelf en voelen zich gekwetst als 
iemand iets negatiefs of kritisch over het geloof zegt. In alle groepen, behalve bij de 
Surinamers, blijken vrouwen een sterkere geloofsbeleving te hebben dan mannen. 
De verschillen zijn echter klein (tabel 10.12).

Tabel 10.12
Beleving van het geloof door personen die zich tot een religie rekenen, 2006 (in gemiddelde 
schaalscores van 1-5: hoe hoger de waarde, des te groter het belang dat aan geloof wordt 
gehecht) 

Turken Marokkanen Surinamersa Antillianen autochtonen

vrouwen 4,2 4,1 3,3 3,4 3,2

mannen 4 4 3,4 3,2 3

a Verschillen zijn niet signifi cant.

Bron: SCP (SIM’06)

Zoals eerder genoemd, hangt een sterke geloofsbeleving samen met traditionele 
rolopvattingen en een traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Ook 
hier wordt dat, althans voor Turkse en Marokkaanse vrouwen, bevestigd aan de hand 
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van gegevens uit het sim. Moslima’s die veel belang aan hun geloof hechten, nemen 
signifi cant minder deel aan de arbeidsmarkt dan degenen voor wie dat minder geldt 
(zie bijlage B10.3).

De invloed van religie op de maatschappelijke participatie van moslimvrouwen loopt 
uiteen, vooral voor de tweede generatie
Wat betekent het geloof nu in de praktijk voor de maatschappelijke participatie van 
moslimvrouwen? Kwalitatief onderzoek op dit terrein betreft voornamelijk jonge 
Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie. De invloed van religie op 
het leven van deze vrouwen is uiteenlopend. In hun beleving, zoals Pels en de Gruij-
ter (2006) die optekenen, overheersen de positieve aspecten. Veel vrouwen geven aan 
dat religie houvast geeft in keuzes in het leven en meer in het bijzonder ontlenen zij 
autonomie en het recht om zich te ontwikkelen aan de religie (Pels en de Gruijter 
2006). Dat laatste betreft vooral het (verder) studeren. Het recht op betaald werk 
blijkt wat lastiger te legitimeren aan de hand van het geloof, vooral als het gaat om 
werk waarin veel mannen werkzaam zijn (Bouw et al. 2003; Pels en de Gruijter 2006).

Sommige vrouwen, die beperkt worden in hun participatie of bewegingsvrij-
heid, vinden in de religie juist houvast om dit accepteren (Pels en de Gruijter 2006). 
Indirect vormt de religieuze overtuiging soms een belemmering voor arbeidsdeel-
name omdat het dragen van de hoofddoek negatieve reacties bij sollicitaties of op de 
werkvloer zelf kan oproepen (hierover later meer).

Turkse en Marokkaanse vrouwen bidden veel vaker dan mannen
Specifi ek als het gaat om de regels van de islam, zien we dat Turkse en Marok-
kaanse vrouwen veel vaker dan mannen vijf keer per dag bidden. Daarnaast hebben 
Turkse vrouwen vaker dan de mannen alle dagen gevast tijdens de ramadan. In 
andere opzichten zijn de mannen iets regelvaster of doen zich geen verschillen 
voor. In tegenstelling tot het bezoeken van bijeenkomsten in de moskee zijn de hier 
genoemde regels van het geloof makkelijk uit te voeren door vrouwen die veel thuis 
zijn. Mensen die studeren of werken hebben vaak niet de gelegenheid om vijf keer 
per dag te bidden. Marokkaanse vrouwen zijn veel regelvaster dan Turkse vrouwen 
(hetzelfde geldt overigens ook voor de mannen). Marokkaanse vrouwen bidden veel 
vaker dan Turkse vrouwen, vasten vaker tijdens de ramadan en dragen vaker buitens-
huis een hoofddoek (tabel 10.13).

Wat betreft opvattingen over regelnavolging zien we vergelijkbare verschillen tussen 
Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen als bij het religieus gedrag. Turkse 
vrouwen zijn strenger in de leer dan de mannen, met name wat betreft het leven 
volgens de regels van de islam en het dragen van hoofddoeken buitenshuis. Daar-
entegen hebben Marokkaanse vrouwen juist lossere opvattingen dan de mannen, 
vooral als het gaat om de hoofddoeken. Marokkaanse en Turkse vrouwen verschillen 
onderling eigenlijk weinig in hun opvattingen over regelnavolging (tabel 10.14).
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Tabel 10.13
Religieus gedrag van Turkse en Marokkaanse moslims, naar etnische groep en geslacht
(in procenten)

Turken Marokkanen

iedere dag 
vijfmaal 
of meer 
bidden

alle dagen 
gevast 
tijdens 
ramadan

eet iedere 
dag
halal

draagt 
buitenshuis 
hoofddoek

iedere dag 
vijfmaal 
of meer 
bidden

alle dagen 
gevast 
tijdens 
ramadan

eet iedere 
dag
halal

draagt 
buitenshuis 
hoofddoek

vrouwen 38 70 81 47 73 87 89 63

mannen 21 62 85 65 92 89

Bron: SCP (SIM’06)

Tabel 10.14
Opvattingen over regelnavolging, schoolkeuze en religieuze mobilisatie van Turkse en 
Marokkaanse moslims, naar herkomstgroep en geslacht (in procenten (helemaal) mee eens)

Turken Marokkanen

vrouw man vrouw man

moslims moeten leven volgens de regels 
van de islam 58 50 58 61

moslimvrouwen moeten buiten een 
hoofddoek dragen 37 29 39 46

moslimkinderen moeten naar een 
 islamitische school kunnen 16 13 16 19

moslims moeten mensen in Nederland 
tot de islam bekeren 15 17 17 19

Bron: SCP (SIM’06)

Hoofddoek vooral gedragen door de eerste generatie
Op het dragen van de hoofddoek gaan we nu verder in. Uit het sim blijkt dat bijna de 
helft van de Turkse vrouwen en een ruime meerderheid van de Marokkaanse vrou-
wen buitenshuis een hoofddoek draagt. Opvallend is dat, vooral bij Marokkanen een 
veel groter aandeel vrouwen zegt dat zij buitenshuis een hoofddoek dragen dan het 
aandeel dat vindt dat vrouwen buitenshuis een hoofddoek moeten dragen.

In het algemeen is er een duidelijke samenhang tussen leeftijd en het dragen van 
hoofddoeken door Turkse en Marokkaanse vrouwen. Slechts een minderheid van 
de jonge vrouwen draagt een hoofddoek. De middelste leeftijdscategorie (van 25-44 
jaar) doet dat wat vaker (onder Marokkaanse vrouwen een meerderheid). Onder de 
Turkse en Marokkaanse vrouwen van 45 jaar of ouder draagt de overgrote meerder-
heid een hoofddoek. De vraag is dan vervolgens of hier sprake is van een leeftijds- 
dan wel generatie-effect. De eerste generatie zegt beduidend vaker dan de tweede 
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generatie een hoofddoek te dragen. De tweede generatie is echter nog jong (onder 
de 30 jaar), zodat de jongste leeftijdscategorie vrijwel uitsluitend van de tweede 
generatie is, en de oudste leeftijdsgroep alleen migranten van de eerste generatie 
bevat. Mogelijk is de tweede generatie blijvend geneigd minder gauw een hoofddoek 
te dragen dan de eerste generatie. Het kan ook zijn dat sommige vrouwen op latere 
leeftijd nog een hoofddoek gaan dragen. Als hoger opgeleide moslima’s besluiten 
een hoofddoek om te doen, doen ze dit veelal als ze wat ouder zijn en nadat ze zich 
verdiept hebben in de islam4 (Bouw et al. 2003; Floris 2005).

Tabel 10.15
Dragen van een hoofddoek door Turkse en Marokkaanse vrouwen naar categorieën (in procenten)

Turkse vrouwen Marokkaanse vrouwen

totaal 47 63

15-24 jaar 26 40

25-44 jaar 44 63

C 45 jaar 76 91

eerste generatie 56 73

tweede generatie 23 33

maximaal bao 68 87

vbo/mavo 37 44

mbo/havo/vwo 27 48

hbo/wo 14 27

werk 33 44

werkzoekend 44 43

niet-beroepsbevolking 51 72

rolopvattingen (schaal) 2,8 3,2

Bron: SCP (SIM’06)

Is er nu een verschil te zien in rolopvattingen en maatschappelijke positie tussen 
moslima’s die wel en geen hoofddoek dragen? Turkse en Marokkaanse moslima’s 
met hoofddoeken denken traditioneler (schaalwaarden 2,8 en 3,2) over de rol van de 
vrouw dan moslima’s zonder hoofddoeken (schaalwaarden 3,6 en 3,8, niet in tabel). 
Tabel 10.15 laat zien dat veel meer lager opgeleide vrouwen een hoofddoek dragen 
dan hoger opgeleiden. Er is vooral een scheiding zichtbaar tussen de laagst opgelei-
den (geen opleiding of hoogstens basisschool), van wie de overgrote meerderheid dat 
doet, en de hoger opgeleiden die onderling minder sterke verschillen laten zien.
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Kijken we naar de deelname aan de arbeidsmarkt, dan blijken de werkenden minder 
vaak een hoofddoek te dragen dan degenen die helemaal niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt. Vrouwen die een sterke geloofsbeleving hebben en/of traditionele rol-
opvattingen hebben, zijn vermoedelijk zelf minder geneigd om de arbeidsmarkt op te 
gaan. Bij het zoeken naar werk kan een rol spelen dat sommige werkgevers vrouwen 
vanwege de hoofddoek afwijzen.5 Verschillen tussen werkende en werkzoekende 
vrouwen wijzen echter niet in één richting. Werkzoekende Marokkaanse vrouwen 
dragen minder vaak een hoofddoek dan werkende Marokkaanse vrouwen, terwijl 
werkzoekende Turkse vrouwen deze vaker dragen dan werkende Turkse vrouwen.

Wel vinden Turkse en Marokkaanse vrouwen met hoofddoek veel minder vaak dan 
vrouwen zonder hoofddoek dat zij evenveel kans op een baan hebben als autochto-
nen (niet in tabel). Dit blijft natuurlijk een subjectieve inschatting, en geeft geen dui-
delijkheid in hoeverre moslima’s vanwege de hoofddoek worden (of in het verleden 
zijn) afgewezen bij sollicitaties.6

Ten slotte is het interessant om in te gaan op de motieven om al dan niet een hoofd-
doek te dragen (zie bijlage B10.4 en B10.5). ‘Het hoort bij mijn geloof’ is veruit het 
meest genoemde motief bij Turkse en Marokkaanse vrouwen, gevolgd door het 
verwante motief ‘religieuze verplichting, moet van mijn geloof’ (rond 20%). Andere 
motieven komen nauwelijks voor. Bijvoorbeeld het vermijden van roddels of verve-
lend gedrag van mannen, dat in de literatuur wel eens naar voren komt (Bouw et al. 
2003; Floris 2005), wordt door heel weinig vrouwen genoemd. Maar wellicht speelt 
sociale wenselijkheid hier een rol en valt dit met kwalitatief onderzoek beter te ach-
terhalen.

Vrouwen die geen hoofddoek dragen noemen als voornaamste motief daarvoor 
dat ze er nog niet aan toe zijn. Vooral jonge moslima’s dragen dit motief aan. Deze 
uitkomst sluit aan bij de eerder genoemde constatering dat sommige, veelal hoger 
opgeleide, moslima’s de keuze voor een hoofddoek op wat oudere leeftijd maken. Dat 
impliceert tevens dat de hoofddoek in elk geval voor deze groep in hun beleving een 
eigen keuze is.

Daarnaast is er een omvangrijke minderheid (ruim een kwart van de vrouwen) die 
diverse andere niet nader omschreven redenen noemt om geen hoofddoek te dragen; 
hierover kunnen we dus verder niets zeggen, behalve dat vooral Turkse en Marok-
kaanse vrouwen van 25 tot en met 44 jaar deze redenen noemen. Slechts een min-
derheid vindt dat ‘de hoofddoek niet hoeft van het geloof’. Nog veel minder wordt 
melding gemaakt van het afl aten van de hoofddoek om discriminatie7 te vermijden 
of om integratie te bevorderen.

Resumerend: voor een substantieel deel van de moslima’s behoort de hoofddoek 
onlosmakelijk bij het geloof. Ongeveer de helft van hen draagt volgens eigen zeggen 
buitenshuis de hoofddoek. Een deel van degenen die dat nu niet doen, vooral de 
jongere, hoger opgeleide moslima’s, zal dit wellicht in de toekomst nog gaan doen, 
vaak nadat ze zich in het geloof hebben verdiept. De lager opgeleide vrouwen zijn 
de hoofddoek waarschijnlijk al op jongere leeftijd gaan dragen. Een relatief kleine 
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groep moslimvrouwen wijst de hoofddoek af, onder meer omdat het volgens hen niet 
noodzakelijkerwijs bij het geloof hoort.

10.8 Integratie en emancipatie

Gijsberts en Merens (2004) hebben eerder een typologie ontwikkeld waarmee een 
samenvattend beeld kon worden geschetst van de mate van integratie en emancipa-
tie van leden van etnische minderheden. Met behulp van de recente gegevens uit het 
sim, dat representatief is voor de vier grote minderheidsgroepen en de autochtone 
bevolking, kan opnieuw de balans worden opgemaakt. Voor de goede orde bena-
drukken wij nogmaals dat vanwege de afwijkende onderzoeksopzet een vergelijking 
met eerdere gegevens niet goed mogelijk is. We kunnen dus niet vaststellen in hoe-
verre er sprake is van een trend in gunstige of ongunstige richting.

Vooral veel Turkse en Marokkaanse vrouwen in kansarme positie
Belangrijke ijkpunten uit het integratiebeleid en uit het emancipatiebeleid zijn het 
hebben van: een startkwalifi catie (mbo+), werk gedurende ten minste twaalf uur per 
week en een inkomen uit arbeid van minimaal het bijstandsniveau voor een alleen-
staande,8 in het beleid aangeduid met de term economische zelfstandigheid. Op 
basis van de informatie uit voorgaande paragrafen valt te verwachten dat vooral veel 
Turkse en Marokkaanse vrouwen niet aan al deze voorwaarden zullen voldoen. En, 
zoals uit tabel 10.16 af te lezen valt, heeft inderdaad 56% van de Turkse en 57% van 
de Marokkaanse vrouwen geen opleiding op ten minste mbo-niveau, geen werk9 en 
is niet economische zelfstandig.10 Dat is meer dan twee keer zo veel als bij de Suri-
naamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen. Ook is het ongeveer twee keer zo veel 
als bij de mannen uit hun eigen herkomstgroepering.

De vrouwen in een kansarme positie hebben per defi nitie geen werk, maar dat 
hoeft uiteraard niet te betekenen dat zij niets doen. Veel zullen huisvrouw zijn, ande-
ren zijn mogelijk op zoek naar werk of zijn voor het arbeidsproces afgekeurd. Er zijn 
echter in dit opzicht wel verschillen tussen de groepen, zo wijzen nadere analyses 
uit (niet in tabel). Bij de Turkse, Marokkaanse en autochtone vrouwen is de meerder-
heid huisvrouw (respectievelijk 58, 78 en 67%. Ook onder de Surinaamse vrouwen 
is het aandeel huisvrouwen substantieel, maar wel veel kleiner (38%). Bij hen zijn er 
veel werkloos/werkzoekend (22%) of arbeidsongeschikt (24%). Bij Antillianen ten 
slotte is de groep huisvrouwen het kleinst: 33%. De grootste groep bestaat bij hen uit 
werklozen/werkzoekenden (42%).
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Tabel 10.16
Structurele positie van vrouwen en mannen (15-64 jaar)a (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouwen

mbo+, werk en economisch zelfstandig 10 17 41 35 44

werk en economisch zelfstandig 14 12 20 15 14

mbo+ en werk 2 2 3 5 2

alleen werk 7 2 5 3 4

alleen mbo+ 11 11 9 14 14

geen mbo+, werk en
economisch zelfstandig 56 57 23 28 21

totaal (= 100%) 408 340 417 349 339

mannen

mbo+, werk en economisch zelfstandig 23 21 40 45 59

werk en economisch zelfstandig 38 37 33 31 22

mbo+ en werk 1 2 1 2 2

alleen werk 5 3 1 1 2

alleen mbo+ 8 6 7 6 8

geen mbo+, werk en
economisch zelfstandig. 25 32 17 15 6

totaal (= 100%) 448 357 371 337 344

a Exclusief degenen die nog naar school gaan.

Bron: SCP (SIM’06)

Autochtone en Surinaamse vrouwen meest succesvol
Degenen met een startkwalifi catie, werk en een inkomen uit arbeid hoger dan het 
bijstandsniveau voor een alleenstaande, zijn dus in de optiek van het beleid het meest 
succesvol. Zoals tabel 10.16 laat zien geldt dat slechts voor 10% van de Turkse vrou-
wen en 17% van de Marokkaanse. Autochtone vrouwen doen het het best (44%), op 
de voet gevolgd door Surinaamse vrouwen.

Wanneer we de lat van succes iets minder hoog leggen en het behaalde opleidings-
niveau buiten beschouwing laten, komen de percentages hoger uit. Toch geldt met 
die ruimere defi nitie nog altijd voor slechts 24% van de Turkse vrouwen en 29% van 
de Marokkaanse dat zij succesvol genoemd kunnen worden: zij hebben betaald werk 
en zijn economisch zelfstandig. Volgens die ruimere defi nitie zijn de Surinaamse 
vrouwen vergeleken met de andere groepen vrouwen het meest succesvol (61%), op de 
voet gevolgd door autochtone vrouwen (58%).

In alle groepen doen de mannen het beter dan de vrouwen, met de autochtone 
mannen aan kop: 81% heeft werk, is economisch zelfstandig en heeft meestal een 
opleiding op ten minste mbo+-niveau. Zij worden gevolgd door de Antillianen (76%) 
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en de Surinamers (73%). Maar ook van de Turkse en Marokkaanse mannen heeft de 
meerderheid in elk geval werk en is economisch zelfstandig (61 respectievelijk 58%).

In alle groepen een op de vijf à zes vrouwen in een kwetsbare positie
Tot slot is er een wat diverse groep die een middenpositie inneemt: zij hebben wel 
werk en/of een startkwalifi catie, maar zijn niet economisch zelfstandig. Deze groep, 
die hier is samengevat onder de noemer ‘vrouwen in een kwetsbare positie’, komt het 
meest voor onder Antilliaanse vrouwen (22%). Bij Turkse en Marokkaanse vrouwen 
gaat het om 20%, bij Surinamers om 17% en bij Antillianen om 15%.

Degenen die wel werk hebben (en deels ook een diploma op mbo+-niveau) hebben 
in de meeste gevallen een kleine baan (minder dan 20 uur per week). Zij hebben dus 
wel een inkomen uit arbeid, maar de omvang van de baan is te gering om het niveau 
van economische zelfstandigheid te realiseren.

Degenen die wel een startkwalifi catie hebben, maar geen werk zijn – anders dan 
men wellicht zou denken – niet in meerderheid relatief jonge vrouwen, die net op 
zoek zijn naar werk. De meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen met 
uitsluitend een startkwalifi catie is tussen de 25 en 35 jaar en heeft als hoofdactiviteit 
het huisvrouwschap (resp. 57% en 54%), ook is een groot deel werkloos (25% van de 
Turkse en 36% van de Marokkaanse vrouwen uit deze categorie). De vrouwen uit de 
andere etnische groepen zijn gemiddeld genomen ouder. Dit geldt het meest voor de 
autochtone vrouwen: meer dan de helft van hen is ouder dan 45 jaar. Ruim de helft 
van de autochtone vrouwen is huisvrouw, een op de zeven is arbeidsongeschikt en 
nog eens een op de zeven is werkloos. Van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is 
een groter deel werkloos, namelijk ongeveer een derde. Onder hen komen echter ook 
veel huisvrouwen voor, bij de Surinamers meer dan bij de Antillianen (vier op de tien 
respectievelijk een kwart).

Samenhang tussen structurele en sociaal-culturele integratie
Het is bekend dat er een samenhang bestaat tussen de structurele integratie, zoals 
die hiervoor is samengevat aan de hand van drie kenmerken van de maatschappelijke 
positie, en de sociaal-culturele integratie (zie Dagevos 2001; Gijsberts en Merens 
2004). Moderne rolopvattingen en het hebben van sociale contacten met autochtonen 
gaan gepaard met een hogere arbeidsdeelname. De vraag wat oorzaak en wat gevolg 
is, is overigens met de beschikbare bronnen niet te beantwoorden. Vermoedelijk zal 
er sprake zijn van een wisselwerking en niet van een eenzijdig causaal verband.

Tot besluit bezien we hier nog in hoeverre de drie onderscheiden groepen inder-
daad op sociaal-culturele kenmerken van elkaar verschillen (zie bijlage B10.6). 
Vanwege de uitgebreide aandacht voor de rol van religie in het publieke debat – meer 
precies gezegd van de islam – komt ook dat aspect aan bod.

Sociale contacten
Vrouwen die we als kansarm beschouwen, hebben veel vaker alleen contact met 
leden van de eigen herkomstgroep. Het sterkst geldt dit voor Turkse vrouwen (80%), 
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gevolgd door Marokkaanse (67%). Ook bij de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is 
deze groep groot, maar wel beduidend kleiner (respectievelijk 41 en 49%)

Zoals al eerder naar voren kwam verkeren Turken – zowel vrouwen als mannen – 
van alle groepen het meest in hun vrije tijd uitsluitend in eigen kring. De nadere 
analyses wijzen uit dat dit ook voor de succesvolle Turkse vrouwen geldt (55%).

Traditionele rolopvattingen
Vrouwen in een kansarme positie onderschrijven het vaakst traditionele rolopvat-
tingen, maar het geldt zeker niet voor de meerderheid. Het meest komt dit voor onder 
Turkse en Marokkaanse vrouwen: in beide gevallen 27%. Bij Surinamers en Antillia-
nen is dit aandeel half zo klein en bij autochtonen nog kleiner (4%).

Religie
Tot slot bezien we verschillen tussen de groepen in maatschappelijke positie in rela-
tie tot het belang dat zij aan religie hechten. Aangezien meer religieuze mensen over 
het algemeen meer traditionele opvattingen en vaker een meer traditionele rolverde-
ling hebben, valt te verwachten dat degenen die in maatschappelijk opzicht succesvol 
zijn minder vaak religie erg belangrijk vinden. Aangezien religie voor de overgrote 
meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen belangrijk of zeer belangrijk 
is, is het niet zo vreemd dat de samenhang met de mate van maatschappelijk succes 
klein is. Ook voor verreweg de meeste succesvolle Turkse en Marokkaanse vrouwen 
is religie (zeer) belangrijk (respectievelijk voor 80 en 74%).

Bij Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen is het verband sterker. Iets 
meer dan de helft van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hecht sterk aan haar 
geloof, onder de kwetsbare en succesvolle vrouwen is het een minderheid, zij het 
wel een substantiële. De religiositeit is onder autochtone vrouwen lager, maar hier 
zien we eveneens dat vrouwen in een kansarme positie vaker sterk religieus zijn dan 
vrouwen uit andere groepen.
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Noten

1 De genoemde cijfers betreffen het zogenoemde totale leeftijdsspecifi eke vruchtbaar-
heidscijfer (tfr). Dit cijfer geeft een indruk van het aantal kinderen dat vrouwen 
gemiddeld (zullen) krijgen.

2 Over de oorzaken van de verschillen in studierendement is weinig bekend. Er wordt 
wel gesteld dat vrouwen serieuzer tegenover hun studie staan en ijveriger zijn dan 
mannen.

3 Lettinga en Saharso stellen dit vast op basis van een zogenoemde frame-analyse van 
opiniërende artikelen, die in 1999 en 2005-2006 in nrc Handelsblad zijn verschenen.

4 Meer in het algemeen zijn hoger opgeleide moslimjongeren geneigd om zelf de koran 
te bestuderen (bijvoorbeeld in leesclubs) in plaats van alleen af te gaan op wat hun 
ouders over de islam zeggen (Abaâziz 2006).

5 In de Discriminatiemonitor, die in november 2007 zal verschijnen, wordt onder 
meer ingegaan op discriminatie van moslimvrouwen vanwege het dragen van hoofd-
doeken.

6 Uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling (cgb 2007) komt naar 
voren dat in de afgelopen jaren sprake was van een toename van klachten op grond 
van godsdienst, waaronder de hoofddoek valt. Ook blijkt dat de cgb (2007: 40) bij 
klachten op deze grond in merendeel oordeelt dat er sprake is van onderscheid, het-
geen voor veel gronden (onder meer naar ras) niet het geval is. Hierbij moet natuurlijk 
wel worden bedacht dat de klachten die binnenkomen bij de cgb het topje van de 
ijsberg vormen: lang niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, gaat over tot het 
indienen van een klacht.

7 Afwijzing van vrouwen met hoofddoeken bij sollicitaties leidt er vermoedelijk eerder 
toe dat deze vrouwen hun zoekgedrag gaan aanpassen, met andere woorden dat zij 
alleen nog bij werkgevers solliciteren die vrouwen met hoofddoeken in dienst hebben.

8 Vanaf 1 juli 2007 bedraagt het normbedrag voor een bijstandsuitkering voor een 
alleenstaande die de woonkosten niet met iemand anders deelt, € 830,46 netto per 
maand.

9 Hierbij is uitgegaan van de grens van het behoren tot de werkende beroepsbevolking, 
dus ten minste werkzaam zijn gedurende 12 uur per week.

10 Om de economische zelfstandigheid te bepalen is hier gebruikgemaakt van de gege-
vens uit het sim 2006, terwijl in paragraaf 10.5 de economische zelfstandigheid is 
gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek 2005 van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (cbs). De verschillen in (totale) percentages uit tabel 10.7 en paragraaf 10.5vallen 
toe te schrijven aan de verschillen in gehanteerde bronnen.. Bovendien zijn in tabel 
10.7 degenen die nog naar school gaan buiten beschouwing gelaten.
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11 Wederzijdse beeldvorming

Mérove Gijsberts en Miranda Vervoort

11.1 Hoe denken verschillende bevolkingsgroepen over elkaar?

Na de vele berichten in de media de afgelopen jaren over onbegrip en spanningen 
tussen autochtonen en allochtonen, zijn recentelijk weer positieve geluiden te horen. 
Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder 20.000 mensen is 
de openheid van Nederlanders ten aanzien van allochtonen toegenomen en bevindt 
deze zich weer op het niveau van voor de komst van Pim Fortuyn. Ook zou het aantal 
Nederlanders dat vindt dat er te veel buitenlanders zijn die zich slecht aanpassen 
sinds 2002 zijn gedaald. Overigens gaat het volgens de gegevens van Motivaction 
ondanks die daling nog steeds om bijna driekwart van de Nederlanders, dus zo 
fl orissant is de publieke opinie ten aanzien van etnische minderheden nu ook weer 
niet. Er is de laatste jaren ook wel het een en ander gebeurd waardoor de verhoudin-
gen op scherp zijn gezet: internationale gebeurtenissen zoals de oorlog in Irak en de 
bomaanslagen door moslimextremisten; en in Nederland zelf de moord op Fortuyn 
in 2002 en die op Van Gogh in 2004. Daarnaast en daarmee in samenhang vond een 
duidelijke verharding plaats in het politieke en publieke debat over minderheden in 
Nederland. In dit hoofdstuk bekijken we of de verharding in de eerste jaren van de 
eenentwintigste eeuw terug te zien is in langjarig trendonderzoek en of er inderdaad 
recentelijk een kentering zichtbaar is.

Deze verharding heeft niet alleen zijn weerslag gehad op het autochtone deel van 
de bevolking, ook van de kant van allochtonen worden signalen opgevangen dat 
zij zich minder geaccepteerd voelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit berichten dat hoger 
opgeleide Turken het hier steeds vaker voor gezien houden en naar Turkije migreren, 
maar ook uit signalen dat allochtonen steeds vaker discriminatie ervaren. Reden 
genoeg om een hoofdstuk te wijden aan de opvattingen van de Nederlandse bevol-
king, autochtoon én allochtoon. De aandacht zal noodgedwongen beperkt blijven tot 
opinies binnen de vier grote allochtone groepen, aangezien gegevens over overige 
allochtone groepen niet beschikbaar zijn.

Keer op keer blijkt uit (inter)nationaal onderzoek dat verschillen tussen mensen in 
hun opvattingen over allochtonen voor een belangrijk deel samenvallen met ver-
schillen in opleidingsniveau. Er wordt altijd een sterk ‘verzachtend’ opleidingseffect 
gevonden onder autochtonen: hoger opgeleide autochtonen oordelen bijvoorbeeld 
doorgaans minder negatief over andere etnische groepen dan lager opgeleiden. De 
verschillen tussen opleidingscategorieën stellen we centraal in dit hoofdstuk. We 
bekijken of lager en hoger opgeleide autochtonen gedurende de tijd anders zijn gaan 
reageren op de aanwezigheid van allochtonen. Bovendien onderzoeken we of het 
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‘verzachtende’ opleidingseffect ook opgaat voor etnische minderheden in Neder-
land. In dit hoofdstuk zal blijken dat het in bepaalde gevallen juist de hoger opge-
leide allochtonen zijn die negatiever oordelen.

Welke databronnen worden er gebruikt in dit hoofdstuk?

Om ontwikkelingen in de tijd te volgen, wordt voornamelijk gebruikgemaakt van het SCP 

onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV), waarvan de laatste editie eind 2006 

is gehouden. In dit onderzoek worden opinies onder de gehele Nederlandse bevolking (van 

16 jaar en ouder) sinds jaar en dag gevolgd. Het komt er op neer dat dit voornamelijk de 

opinies van autochtone Nederlanders zijn, omdat mag worden aangenomen dat allochtonen 

tot voor kort nauwelijks in het onderzoek voorkwamen. Toch kan niet worden uitgesloten dat 

veranderingen in de tijdreeks te maken hebben met veranderingen in de samenstelling van de 

steekproef. Helaas kan niet voor het aandeel allochtonen worden gecorrigeerd.1 Wat we wel 

doen om samenstellingseffecten zo veel mogelijk uit te sluiten, is de trends uit te splitsen naar 

de verschillende opleidingsniveaus (laag, midden, hoog). Alle gepresenteerde trends in dit 

hoofdstuk zijn getoetst op statistische signifi cantie.

Opvattingen van autochtonen zijn zowel in Nederland als daarbuiten veelvuldig onderzocht 

en gedocumenteerd (voor een overzicht zie Scheepers et al. 2004). Veel minder is echter 

bekend over opvattingen van allochtonen. Daar is sinds 2002 verandering in gekomen door 

een gedeelte van het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) 

te richten op beeldvorming onder allochtonen (zie Van Praag 2003 voor de verslaglegging). In 

de onderzoeken Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS) 2004/’05 en Survey integratie min-

derheden (SIM) 2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is hieraan een vervolg 

gegeven. Dit hoofdstuk rapporteert voornamelijk over het meest recente SIM onderzoek. Voor 

de bevindingen met betrekking tot beeldvorming op basis van het LAS, zie Gijsberts 2005. 

Helaas is het vanwege verschillen in ontwerp niet goed mogelijk op basis van deze enquêteon-

derzoeken trends in kaart te brengen.2 Wel zal in dit hoofdstuk waar mogelijk worden bespro-

ken in hoeverre de verschillende onderzoeken globaal genomen eenzelfde beeld opleveren.

In onderzoek naar houdingen over gevoelige onderwerpen, zoals hoe mensen over allochtonen 

denken, moeten we er ons van bewust zijn dat sociale wenselijkheid een rol kan spelen. Ook 

kan het geen kwaad er op te wijzen dat extreme opvattingen vaak minder vertegenwoordigd zijn 

in de antwoordpatronen (Carabain 2007).3 We pretenderen in dit hoofdstuk dan ook niet meer 

dan een gemiddeld beeld te schetsen van de veelheid aan opvattingen en opinies die er over 

deze onderwerpen leven.

11.2 Opvattingen over toelating en integratie

Trends in opvattingen over toelatingsbeleid
De Nederlandse bevolking staat veel negatiever tegenover de toelating van econo-
mische vluchtelingen en huwelijksmigranten dan tegenover politieke vluchtelingen. 
Circa 40% oordeelt positief over het afgeven van verblijfsvergunningen aan economi-
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sche vluchtelingen en huwelijksmigranten; ruim 80% vindt dat politieke vluchtelin-
gen moeten worden toegelaten. Dit komt overeen met het algemene beeld dat steeds 
uit eerder onderzoek naar voren is gekomen (bv. Coenders et al. 2004a). Meningen 
over toelating zijn sinds begin jaren negentig vrij stabiel gebleven en lijken zelfs iets 
milder te zijn geworden gedurende de tijd (fi guur 11.1). De coulantheid ten aanzien 
van huwelijksmigratie nam in de tweede helft van de jaren negentig echter wel duide-
lijk af. Sinds 2002 lijkt deze trend weer wat om te buigen.

Figuur 11.1
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat positief oordeelt over het afge-
ven van verblijfsvergunningen aan verschillende categorieën immigranten, 1993-2006
(in procenten)

* = significante toename tussen 1993 en 2006 (p < 0,05); voor huwelijksmigranten is tot 2002 sprake van een 
      significante afname en vanaf 2002 van een significante toename.

Bron: SCP (CV’93-’06)
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Ontwikkelingen in opvattingen over toelatingsbeleid lopen gelijk op voor verschil-
lende opleidingscategorieën. In fi guur 11.2 is dit te zien voor de trend in opvattingen 
ten aanzien van de toelating van huwelijksmigranten (zie bijlage B11.1 en B11.2 voor 
de trend voor economische en politieke vluchtelingen). Hoger opgeleiden zijn milder 
dan lager opgeleiden, maar verschillen worden de laatste jaren kleiner. Tussen 2000 
en 2004 zijn opvattingen onder alle opleidingscategorieën negatiever geworden, 
daarna boog deze negatieve trend om. De opvattingen van hoger opgeleiden ‘herstel-
den’ daarbij wat eerder (al na 2002) dan die van lager opgeleiden (na 2004).
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Figuur 11.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat positief oordeelt over het afge-
ven van verblijfsvergunningen aan huwelijksmigranten, naar opleidingsniveau, 1993-2006
(in procenten)a

a Geen significante verandering tussen 1993 en 2006 (p < 0,05). Wel is de afname tussen 2000 en 2002 voor alle 
 opleidingscategorieën significant en is de toename tussen 2004 en 2006 alleen voor de lager opgeleiden significant.

Bron: SCP (CV’93-’06)
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Het uitzetten van afgewezen asielzoekers
Onder de Nederlandse bevolking vindt een meerderheid (van circa 90%) dat een 
asielzoeker die is uitgeprocedeerd moet worden uitgezet (tabel 11.1). Hierover oorde-
len hoger en lager opgeleiden behoorlijk eensgezind. Zowel hoger als lager opgelei-
den vinden echter wel duidelijk dat het al dan niet uitzetten van de omstandigheden 
afhangt. Opvattingen over het uitzetten van asielzoekers slaan om wanneer asiel-
zoekers hier al een aanzienlijk aantal jaren wonen. Dan vindt in 2006 nog maar 40% 
dat toch tot uitzetting moet worden overgegaan. Sinds 2002 is men hier overigens 
aanzienlijk milder over gaan oordelen.

Houding ten aanzien van de integratie van allochtonen
De publieke opinie over integratie is sinds halverwege de jaren negentig stabiel 
gebleven. Ook tien jaar geleden al was 95% van de Nederlandse bevolking van 
mening dat allochtonen de Nederlandse taal moeten leren (tabel 11.2). Dit geldt 
tevens voor de ondersteuning van de stelling dat allochtonen niet te veel moeten 
vasthouden aan de eigen cultuur en gewoonten. Al meer dan tien jaar is tweederde 
deel van de bevolking deze mening toegedaan (zie bijlage B11.3 en B11.4 voor de 
trend uitgesplitst naar opleidingsniveau).
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Tabel 11.1
Uitzetten afgewezen asielzoekers, Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (in procenten mee eens)

2002 2004 2006

uitzetten afgewezen asielzoeker 

lager opgeleiden 94 90 89

middelbaar opgeleiden 90 88 87

hoger opgeleiden 91 89 86

totaal 91 89 87*

uitzetten na aantal jaren 

lager opgeleiden 56 47 40*

middelbaar opgeleiden 55 43 42*

hoger opgeleiden 53 43 39*

totaal 54 44 40*

* = signifi cante afname tussen 2002 en 2006 (p < 0,05).

Bron: SCP (CV’02-’06)

Tabel 11.2
Opvattingen ten aanzien van de integratie van etnische minderheden onder de Nederlandse 
bevolking van 16 jaar en ouder, 1994-2006 (in procenten mee eens)

1994 1996 2000 2002 2004 2006

allochtonen moeten de Nederlandse taal leren 95 91 97 97 95 95

allochtonen moeten niet te veel vasthouden aan 
hun eigen cultuur en gewoonten 57 52 60 61 64 62*

de meeste allochtonen in Nederland zijn al aardig 
ingeburgerd of zullen snel ingeburgerd raken 36 44 35 34 39 44*
* = signifi cante toename tussen 1994 en 2006 (p < 0,05).

Bron: SCP (CV’94-’06)

Dit over de door de bevolking gewenste mate van integratie van allochtonen. Maar 
hoe staat het volgens de bevolking met de stand van de integratie? Minder dan de 
helft van de bevolking vindt dat allochtonen al aardig zijn ingeburgerd of dat dit in 
ieder geval snel zal gaan gebeuren. Dit betekent dat een meerderheid van de bevol-
king denkt dat het nog lang zal duren eer allochtonen in Nederland zijn ingeburgerd. 
Sinds 1994 is men echter wel wat positiever gaan denken. Dit geldt althans voor de 
middelbaar en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden blijven beduidend negatiever dan 
hoger opgeleiden: slechts 30% is van mening dat allochtonen al aardig zijn ingebur-
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gerd, tegenover 55% van de hoger opgeleiden (fi guur 11.3). Duidelijk is ook een dip te 
zien in 2002, waarna deze opvattingen positiever zijn geworden.4

Figuur 11.3
Perceptie van de ingeburgerdheid van allochtonen in Nederland naar opleidingsniveau, Neder-
landse bevolking van 16 jaar en ouder, 1994-2006 (in procenten mee eens)

* = significante toename tussen 1994 en 2006 (p < 0,05).

Bron: SCP (CV’94-’06)
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Tot nu toe keken we naar de mening van de (voornamelijk) autochtone bevolking. 
Maar hoe denken allochtonen er zelf over? Allereerst over de integratie van alloch-
tonen in het algemeen. Net als autochtonen vinden ook bijna alle allochtonen dat 
allochtonen de taal moeten leren. Slechts circa 10% vindt echter dat allochtonen hun 
eigen cultuur en gewoonten zouden moeten loslaten (tabel 11.3). Onder autochtonen 
is overigens ook slechts een minderheid (een op de vijf ) deze mening toegedaan. 
Ook over de vraag of de overheid genoeg doet voor de integratie van allochtonen zijn 
de houdingen betrekkelijk eensgezind. Grofweg een derde van de autochtonen en 
allochtonen vindt van wel, een derde is neutraal en een derde vindt de dat de overheid 
te weinig doet. Anders wordt het wanneer gevraagd wordt wie de kosten van inbur-
geringscursussen zou moeten dragen. Allochtonen – en onder hen vooral oudere en 
laagopgeleide Turken en Marokkanen van de eerste generatie (bijlage B11.5) – vinden 
veel vaker dan autochtonen dat dit de verantwoordelijkheid is van de overheid. Ook 
zijn zij vaker van mening dat de meeste allochtonen genoeg doen om in Nederland 
te integreren. Autochtonen vinden veel vaker dat dit niet zo is, in ieder geval voor 
bepaalde – niet nader gespecifi ceerde – groepen. Antillianen en Surinamers lijken 
hierin op autochtonen.
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Tabel 11.3
Houding ten aanzien van de integratie van allochtonen in het algemeen, naar etnische groep, 
personen van 15 jaar en ouder, 2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

allochtonen moeten Nederlands leren

(zeer) mee eens 96 95 98 98 99

allochtonen moeten hun eigen cultuur en gewoonten loslaten

(zeer) mee eens 9 7 13 15 22

doet de overheid genoeg voor de integratie van allochtonen?

ja, genoeg 31 36 41 34 37

neutraal, gaat wel 35 37 34 34 36

nee, te weinig 34 27 25 32 27

wie moet de kosten voor inburgeringscursussen dragen?

de overheid helemaal 63 58 38 41 25

de overheid samen met de cursisten 20 19 32 28 35

de mensen die de cursus volgen 3 1 8 7 13

afhankelijk van het inkomen van 
cursisten 14 21 22 24 27

doen de meeste allochtonen genoeg om in Nederland te integreren?

ja, de meeste genoeg 19 25 10 11 6

neutraal, gaat wel 27 32 15 19 16

nee, de meeste te weinig 39 24 44 43 41

sommige groepen wel, andere niet 15 19 30 26 36

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Met betrekking tot hun eigen integratie is een ruime meerderheid van de allochto-
nen van mening dat zij zelf goed zijn geïntegreerd (tabel 11.4). Turken zeggen dit 
nog het minste over zichzelf (65%) en Surinamers het meest (96%). Slechts 13% van 
de Turken en 7% van de Marokkanen vindt zichzelf te weinig geïntegreerd. Dit zijn 
vaker de lager opgeleiden, vrouwen en ouderen. Hoger opgeleide Turken en Marok-
kanen zien zichzelf bijna allemaal (meer dan 90%) als goed geïntegreerd en verschil-
len daarin niet van hoger opgeleide Surinamers en Antillianen (bijlage B11.6).

Toch ziet de meerderheid (twee derde) van de Turken en Marokkanen zichzelf wel 
als allochtoon. Onder Surinamers en Antillianen ziet slechts een derde zichzelf als 
allochtoon. Opvallend is dat onder Turken en Marokkanen ouderen en lager opge-
leiden zichzelf vaker als allochtoon zien, terwijl dit voor Surinamers en Antillianen 
meer voor de jongeren en hoger opgeleiden geldt (tabel 11.4).

In het sim-onderzoek is doorgevraagd naar de redenen waarom men zichzelf al 
dan niet als allochtoon ziet (zie bijlage B11.7). Daaruit blijkt dat lager opgeleiden zich-
zelf vaker dan hoger opgeleiden als allochtoon bestempelen omdat dit nu eenmaal de 
defi nitie is of omdat zij elders zijn geboren, terwijl hoger opgeleiden vaker aangeven 



289Wederzijdse beeldvorming

dat dit door de behandeling door anderen komt: ‘anderen zien mij zo, dus voel ik me 
ook zo’. Bij de redenen waarom men zichzelf niet als allochtoon ziet, noemen hoger 
opgeleiden (met name Turken en Marokkanen) dan ook vaker dat zij geen stempel 
willen of het begrip verkeerd vinden. Surinamers en Antillianen vinden zichzelf in 
veel gevallen geen allochtoon omdat zij in Nederland zijn geboren, en/of de Neder-
landse nationaliteit hebben, hoewel ook een deel van de Surinamers en Antillianen 
het juist wel vindt vanwege een verschil in uiterlijk, spraak of cultuurverschillen.

Tabel 11.4
Opvatting over de eigen integratie naar etnische groep, personen van 15 jaar en ouder, 
2006 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

vindt u dat u zelf goed bent geïntegreerd?

ja, genoeg 65 75 96 91

neutraal, gaat wel 21 18 4 6

nee, te weinig 13 7 0 3

aandeel dat zichzelf als allochtoon ziet 63 67 36 36

naar leeftijd:

15-24 jaar 60 60 40 45

25-44 jaar 63 66 36 33

≥ 45 jaar 68 75 34 32

naar opleidingsniveau:

maximaal basisonderwijs 71 75 30 31

vbo/mavo 64 65 32 38

mbo/havo/vwo 57 61 42 35

hbo/wo 44 51 36 40

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

11.3 Wederzijdse beeldvorming

Opvattingen over de aanwezigheid van allochtonen in Nederland
Er is veel onderzoek gedaan naar de publieke opinie over minderheden.5 Daaruit 
blijkt dat weerstand tegen de aanwezigheid van allochtonen vanuit de kant van 
autochtonen zeker niet iets van de laatste jaren is. Al zeker vijftien jaar vindt circa de 
helft van de Nederlandse bevolking dat er te veel allochtonen in Nederland wonen 
(zie bijlage B11.8). Toch geven de trendgegevens sinds 2002 een daling weer in dit 
aandeel. Deze daling is hoger voor de middelbaar en hoger opgeleiden dan voor de 
lager opgeleiden (fi guur 11.4). Ook is het zo dat de lager opgeleiden beduidend meer 
weerstand hebben tegen de aanwezigheid van allochtonen dan hoger opgeleiden (in 
2006: 65% tegenover 23%).
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Figuur 11.4
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat vindt dat er te veel allochtonen 
in Nederland wonen, naar opleidingsniveau, 1991-2006 (in procenten)a

a Geen significante verandering tussen 1991 en 2006 (p < 0,05). De afname tussen 2002 en 2006 is significant 
 voor de middelbaar en hoger opgeleiden.

Bron: SCP (CV’91-’06)
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Ondanks de toch betrekkelijk negatieve houding van autochtonen over de aanwezig-
heid van allochtonen, zegt een meerderheid van de allochtonen zich thuis te voelen 
in Nederland. Surinamers voelen zich het meest thuis, Turken het minst (tabel 11.5). 
Overigens is het ook hier weer zo dat onder Turken en Marokkanen jongeren en 
hoger opgeleiden zichzelf vaker thuis voelen in Nederland (net als zij zich minder 
vaak allochtoon voelden) dan ouderen en lager opgeleiden. Bij Surinamers en Antilli-
anen voelen jongeren zich net iets minder vaak thuis dan ouderen, maar de verschil-
len zijn niet zo groot: een grote meerderheid onder deze groepen voelt zich immers 
thuis in Nederland (bijlage B11.9).

Tabel 11.5
Zich thuis voelen in Nederland naar etnische groep, personen van 15 jaar en ouder, 2006
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

ja 65 73 85 77 91

soms wel en soms niet 27 24 12 19 8

nee 8 4 2 4 1

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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In eerder onderzoek zijn allerlei verschillende dimensies aan houdingen ten opzichte 
van de aanwezigheid van allochtonen uitvoerig onderzocht, in eerste instantie vooral 
onder autochtonen (Verberk 1999) maar meer recentelijk ook onder allochtonen 
(bv. Gijsberts en Dagevos 2004). De meest recente bevindingen zijn in lijn met dit 
eerdere onderzoek. Zoals eerder geconstateerd, blijken de reacties van autochtonen 
gemengd te zijn: aan de ene kant onderschrijft men in meerderheid het multicul-
turele ideaal (men vindt het goed als een samenleving uit verschillende culturen 
bestaat) en verklaart men zich voorstander van gelijke rechten (in dit geval het recht 
op sociale zekerheid). Tegelijkertijd bestaat er een aanzienlijke weerstand tegen de 
aanwezigheid van (veel) allochtonen: er zijn te veel allochtonen; een wijk gaat er niet 
op vooruit als er te veel allochtonen wonen; en, het moet niet makkelijker worden in 
Nederland asiel te krijgen (tabel 11.6).

Onder allochtonen zijn reacties zo mogelijk nog gemengder. Hun steun aan het 
multiculturele ideaal en aan gelijke rechten tussen allochtonen en autochtonen is 
hoger dan onder autochtonen, terwijl tegelijkertijd veel allochtonen (vooral Turken) 
vinden dat er te veel allochtonen in Nederland zijn en dat een wijk er niet op vooruit 
gaat als er te veel allochtonen komen te wonen. Allochtonen, en dan vooral Marok-
kanen, staan echter wel een liberaler asielbeleid voor dan autochtonen.

Tabel 11.6
Houding ten aanzien van etnische minderheden, naar etnische groep personen van 15 jaar en 
ouder, 2006 (in procenten (zeer) mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

het is goed als een samenleving 
bestaat uit mensen van verschillende 
culturen 83 94 94 90 78

het moet makkelijker worden om in 
Nederland asiel te krijgen 24 36 24 28 13

allochtonen die legaal in Nederland 
mogen wonen, moeten dezelfde 
rechten op sociale zekerheid hebben 
als autochtone Nederlanders 92 92 89 90 89

er wonen in Nederland te veel 
allochtonen 58 37 34 36 44

het is slecht voor een wijk als er veel 
allochtonen komen wonen 60 58 56 52 67

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Opvattingen tussen etnische groepen onderling
Autochtonen denken niet over alle groepen allochtonen hetzelfde, maar blijken een 
duidelijke hiërarchie aan te brengen (Verkuyten et al. 1996). Zoals al is gebleken in 
het vorige Jaarrapport Integratie, zijn zij gemiddeld genomen het meest negatief over 
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Marokkanen en Antillianen, over Surinamers oordelen ze aanzienlijk milder. Onder 
allochtonen zie je dezelfde tweedeling terug. Alle allochtone groepen zijn gemiddeld 
gezien het minst positief over Marokkanen en Antillianen en een stuk positiever over 
Turken en Surinamers (tabel 11.7). Opvallend is dat waar Marokkanen vrij positief 
oordelen over Turken, dit andersom veel minder zo is. Hetzelfde geldt tussen Surina-
mers en Antillianen: Antillianen zijn over Surinamers veel positiever dan andersom. 
Dit staat waarschijnlijk in directe relatie tot de negatieve berichtgeving over Marok-
kanen en Antillianen in de media. Vergeleken met de gegevens uit 2004/2005 zijn 
deze onderlinge opvattingen weinig veranderd in de nieuwe gegevens.

Wat opvalt is dat alle allochtone groepen duidelijk positiever zijn over autochtone 
Nederlanders dan over de andere allochtone groepen. Ook zijn oordelen van de ver-
schillende allochtone groepen over autochtonen door de bank genomen positiever 
dan omgekeerd (zie ook Gijsberts en Dagevos 2004). Over allochtonen als verza-
melcategorie zijn ze echter wel een stuk positiever dan over afzonderlijke groepen, 
wellicht omdat ze daar zelf toe behoren. Opvallend is dat houdingen ten aanzien 
van de verzamelcategorie asielzoekers een stuk negatiever zijn, het meest nog onder 
Turken. Asielzoekers komen er net wat beter van af dan Marokkanen en Antillianen, 
maar slechter dan Turken en Surinamers. Het is dus niet zo dat asielzoekers onder 
de al langer in Nederland verblijvende groepen op meer goodwill kunnen rekenen 
dan onder autochtonen. Onder autochtonen verschillen oordelen over asielzoe-
kers overigens nauwelijks van oordelen over de langer in Nederland verblijvende 
groepen (m.u.v. Marokkanen en Antillianen, over wie men duidelijk negatiever is). 
Deze constatering werd recentelijk ook in Belgisch onderzoek naar de houding van 
 Vlamingen ten aanzien van ‘oude’ en ‘nieuwe’ migranten gedaan (Meuleman en 
B illiet 2003).

Tabel 11.7
Opvattingen per etnische groep ten aanzien van andere etnische groepen op een schaal van 0 tot 
en met 100 (100 = zeer positieve gevoelens)a, personen van 15 jaar en ouder, 2006
(in gemiddelde scores)

over Turken
over 
 Marokkanen

over 
 Surinamers

over 
 Antillianen

over 
 autochtonen

over 
 allochtonen 

over 
 asielzoekers

Turken 45 48 37 66 72 43

Marokkanen 60 57 49 66 65 55

Surinamers 55 46 48 71 74 53

Antillianen 54 48 62 67 62 54

autochtonen 55 45 58 48 68 54

totaal 56 46 56 45 67 68 52

a Respondenten is gevraagd op een thermometer van 0 tot en met 100 aan te geven hoe zij over verschillende 
bevolkingsgroepen denken. 100 graden staat voor zeer positieve, 0 graden voor zeer negatieve gevoelens.

Bron: SCP (SIM’06) gewogen
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Etnische distantie
Een ander aspect aan de beeldvorming tussen etnische groepen is de afstand die 
mensen wensen te houden tussen zichzelf en leden van een andere etnische groep. 
Dit wordt in de onderzoeksliteratuur aangeduid met de term etnische distantie, 
oftewel de neiging contact met andere groepen te vermijden (Bogardus 1968; 
Hagendoorn en Kleinpenning 1991). Deze etnische distantie kan in beeld worden 
gebracht door te bekijken in hoeverre mensen geneigd zijn leden van bepaalde etni-
sche groepen te accepteren als bijvoorbeeld collega, buur of klasgenoot van de eigen 
kinderen. Duidelijk wordt dat autochtone Nederlanders een duidelijke hiërarchie 
aanbrengen in deze gewenste afstand, afhankelijk van het type contact (fi guur 11.5). 
Dit geldt voor hoger opgeleiden net zo goed als voor lager opgeleiden, alleen op een 
gemiddeld lager niveau. Tegen een allochtone collega op het werk heeft bijvoorbeeld 
een grote meerderheid van de bevolking geen enkel bezwaar. Ook stuiten, naar 
eigen zeggen, allochtone kinderen in de klas van het eigen kind op relatief weinig 
weerstand. Hoewel uit allerlei ander onderzoek blijkt dat dit wel sterk afhankelijk 
is van de hoeveelheid allochtone leerlingen op de school: bij een kleine minderheid 
allochtone medeleerlingen heeft één op de vijf autochtonen bezwaar, terwijl een 
meerderheid allochtone leerlingen bij drie van de vier autochtonen op weerstanden 
stuit (Coenders et al. 2004b). Bij hoge aandelen allochtone leerlingen blijken hoger 
opgeleiden overigens ook in dit onderzoek helemaal niet meer zo tolerant.

Naarmate het contact ‘dichterbij’ komt nemen de weerstanden aanzienlijk toe. 
Een allochtone buur stuit bijvoorbeeld bij veel meer autochtonen op bezwaren en een 
allochtone partner voor het eigen kind wordt onder alle opleidingscategorieën als 
het meest ongewenst geacht.

Ook onder allochtonen is een rangorde in de gewenste sociale afstand te onder-
kennen, zo is in hoofdstuk 7 gebleken. De meeste etnische groepen hebben weinig 
bezwaar tegen het idee dat hun kinderen Nederlandse vrienden hebben, maar 
wanneer zij een autochtone huwelijkspartner zouden kiezen, stuit dit, althans voor 
Turken en Marokkanen, op veel meer weerstand. Dit heeft voor een groot deel te 
maken met het verschil in godsdienst, het al of niet moslim zijn (zie hoofdstuk 7).

Deze voorkeur voor een zekere mate van sociale afstand ten opzichte van andere 
etnische groepen is niet iets van de laatste jaren. Al 25 jaar staat bijvoorbeeld circa 
de helft van de Nederlandse bevolking gereserveerd of zelfs afwijzend tegenover 
buren van een andere etnische herkomst. Dit aandeel is in grote lijnen behoorlijk 
stabiel gebleven, maar sinds 2002 is een kentering zichtbaar (zie bijlage B11.10). De 
weerstand lijkt af te nemen. Ook dit geldt voor alle opleidingsniveaus. Middelbaar en 
hoger opgeleiden leken echter iets heftiger te reageren in 2002, maar weerstanden 
namen ook weer sneller af in deze groep (fi guur 11.6).
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Figuur 11.5
Gewenste sociale afstand tot allochtonen in verschillende sociale kringen, naar opleidingsniveau 
(in gemiddelden op een schaal van 1-4; 4 = veel afstand)

Bron: SCP (CV’06)
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Opvattingen van moslims en niet-moslims
De laatste tijd is er veel aandacht voor de aanwezigheid van moslims in Nederland. 
Uit onderzoek gehouden onder de Nederlandse bevolking in 1998 bleek al dat de 
beeldvorming over moslims over het algemeen vrij negatief is (Sniderman et al. 2003; 
Hagendoorn en Sniderman 2001). De (inter)nationale ontwikkelingen hebben hierin 
zeker geen verzachtende rol gespeeld. Dit maakt een vergelijking tussen de cijfers 
uit het onderzoek van Sniderman et al. (2003) en recentere gegevens duidelijk (tabel 
11.8). Het aandeel in de bevolking dat vindt dat moslims veel kunnen bijdragen aan 
de Nederlandse cultuur en dat de meeste moslims respect hebben voor de cultuur en 
leefwijze van anderen is gedaald van de helft naar ongeveer een derde van de autoch-
tone bevolking. Overigens lijkt dit aandeel de laatste jaren (tussen 2004 en 2006) te 
stabiliseren. Ongeveer de helft van de autochtonen vindt dat de westerse leefwijze en 
die van moslims niet samengaan. Dit aandeel is wel constant gebleven door de tijd.

Tabel 11.8
Opvattingen van de Nederlandse bevolking van 18-80 jaar over de leefwijze van moslims, 1998-
2006 (in procenten mee eens)a

1998 2004 2006

moslims kunnen veel bijdragen aan de Nederlandse cultuur 45 34 36

de meeste moslims in Nederland hebben respect voor de cultuur en 
leefwijze van anderen 51 36 35

de West-Europese leefwijze en die van moslims gaan niet samen 53 50 52

moslimmannen overheersen hun vrouwen 89 91 92

moslims in Nederland voeden hun kinderen op een autoritaire manier op 76 81 81

a In de drie onderzoeken zijn de items gemeten op vierpuntsschalen. Weergegeven is het percentage respondenten dat 
het (zeer) met een bepaalde stelling eens is. Het Ercomer Survey van 1998 is gehouden onder een representatieve 
steekproef uit de volwassen autochtone bevolking van 18 tot en met 80 jaar (N = 2007). Het onderzoek 
Culturele veranderingen in Nederland is in 2004 en 2006 gehouden onder een representatieve steekproef van de 
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (N = 2300). Voor de vergelijkbaarheid tussen beide onderzoeken zijn 
de ondervraagde allochtonen (westers en niet-westers) in Culturele veranderingen buiten beschouwing gelaten en is 
dezelfde leeftijdsselectie als in het Ercomer Survey gehanteerd.

Bron: Sniderman et al. 2003 (Ercomer Survey’98); SCP (CV’04-’06)

Deze stellingen worden door Hagendoorn en Sniderman (2001) onder de noemer 
‘algehele afwijzing’ geschaard. Daarnaast onderscheiden zij opvattingen met betrek-
king tot ‘cultuurconfl ict’. Dit begrip duidt op culturele verschillen in de positie van 
de vrouw en de opvoeding van kinderen. Op de positie van de vrouw en de verhou-
ding tussen ouders en kinderen in de islamitische cultuur is eveneens veel kritiek. 
Een grote meerderheid van de autochtonen vindt dat moslimmannen hun vrouwen 
overheersen en dat zij hun kinderen op een autoritaire manier opvoeden. Deze opvat-
tingen zijn iets negatiever geworden tussen 1998 en 2006 (hoewel ook hier tussen 
2004 en 2006 geen verdere ontwikkeling plaatsvond).



296 Wederzijdse beeldvorming

Een vergelijking tussen hoger en lager opgeleiden maakt wederom duidelijk dat lager 
opgeleiden negatiever staan tegenover moslims dan hoger opgeleiden (zie bijlage 
B11.11). Dit geldt echter vooral voor de algehele afwijzing van de leefwijze van mos-
lims. Driekwart van de lager opgeleiden vindt bijvoorbeeld dat de westerse leefwijze 
en die van moslims niet samengaan (tegenover een derde van de hoger opgeleiden). 
Opvattingen met betrekking tot cultuurconfl ict verschillen veel minder tussen hoger 
opgeleiden en lager opgeleiden.

Ook voor Turken en Marokkanen is informatie beschikbaar over deze onderwerpen 
(tabel 11.9).6 Deze gegevens zijn overigens niet rechtstreeks vergelijkbaar met die 
gepresenteerd in tabel 11.8.7

Toch wordt wel duidelijk dat er sprake is van een zekere afwijzing van elkaars leef-
wijze en familiewaarden. Phalet et al. (2000) spreken zelfs van een cultuurconfl ict 
(zie ook Sniderman et al. 2003). Niet meer dan de helft van de Turken en Marokka-
nen vindt (in 2006) dat de meeste Nederlanders respect hebben voor de islamitische 
cultuur en een aanzienlijk deel (ongeveer een kwart) vindt dat de westerse leefwijze 
en die van moslims niet samengaan. Bovendien is ruim 60% van de Turkse en ruim 
70% van de Marokkaanse moslims van mening dat in Nederland te negatief tegen 
de islam wordt aangekeken. Wat betreft familiewaarden is men het er duidelijk over 
eens dat sprake is van confl icterende waarden: 61% van de Turken en 38% van de 
Marokkanen vindt dat Nederlandse vrouwen te veel vrijheden hebben, terwijl autoch-
tonen juist van mening zijn dat moslimvrouwen te weinig vrijheden hebben. Ook in 
de mening over de opvoeding van de kinderen is sprake van tegenstellingen: waar 
nogal wat Turken en Marokkanen vinden dat Nederlandse kinderen niet goed genoeg 
naar hun ouders luisteren, vinden autochtonen juist vaak dat moslims hun kinderen 
autoritair opvoeden. Opvallend, maar niet geheel onverwacht gezien de bevindingen 
in hoofdstuk 7, is dat Turken wat afwijzender staan ten opzichte van de Nederlandse 
leefwijze en familiewaarden dan Marokkanen. Turken bleken immers wat conserva-
tiever dan Marokkanen met betrekking tot de rol van de vrouw.

Tabel 11.9 laat tevens zien dat opvattingen onder Turken en Marokkanen recente-
lijk negatiever lijken te zijn geworden. Wat vooral opvalt, is dat steeds minder Turken 
en Marokkanen het gevoel hebben dat Nederlanders respect hebben voor de islamiti-
sche cultuur.

Het bovenstaande heeft duidelijk gemaakt dat tegenstellingen worden ervaren 
tussen met name moslims en niet-moslims. Toekomstverwachtingen onder alle 
etnische groepen in Nederland zijn wat dit betreft niet zo rooskleurig. 70% van de 
Turken en Marokkanen denkt dat spanningen tussen verschillende groepen erger 
worden, tegen ruim 80% van de Antillianen en Surinamers en 90% van de autochto-
nen (tabel 11.10). Ook de angst voor geweld van zowel moslimextremisten als geweld 
tegen moslims zit er goed in. Grofweg de helft van de bevolking is hier bang voor en 
dit geldt voor alle etnische groepen. Voor beide scenario’s (geweld tegen moslims en 
geweld van moslims) zijn ongeveer even veel mensen bang.
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Tabel 11.9
Opvattingen van Turken en Marokkanen tussen de 15 en 65 jaar in de 50 grote steden over de 
islam in Nederland en de leefwijze van Nederlanders, 2004/05 respectievelijk 2006
(in procenten (zeer) mee eens)a

Turken Marokkanen

2004/’05 2006 2004/’05 2006

in Nederland wordt veel te negatief tegen de islam aangekekenb 59 61 73 72

de meeste Nederlanders hebben respect voor de islamitische cultuur 56 46 49 39

hoe mensen in het Westen leven en hoe moslims leven gaat niet samen 26 25 20 17

Nederlandse vrouwen hebben te veel vrijheden 50 60 37 38

Nederlandse kinderen luisteren niet goed genoeg naar hun ouders 30 35 25 28

a Deze tabel heeft in tegenstelling tot de rest van het hoofdstuk alleen betrekking op Turken en Marokkanen tussen de 15 en 65 
jaar woonachtig in de 50 grootste steden.

b Deze stelling is uitsluitend aan Turkse en Marokkaanse moslims voorgelegd.

Bron: SCP (LAS’04/’05; SIM’06) gewogen

Tabel 11.10
Opvattingen per etnische groep over spanningen en geweld tussen groepen, 2006
(in procenten mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

spanningen tussen verschillende groepen 
in Nederland worden erger 70 70 81 81 89

bang voor geweld van moslimextremisten 
in Nederland 43 43 57 53 56

bang voor geweld tegen moslims in 
Nederland 50 53 53 51 54

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Een vergelijking tussen hoger en lager opgeleide allochtonen brengt interessante 
verschillen aan het licht (bijlage B11.12 en B11.13). Lager opgeleide Turken en Marok-
kanen zijn beduidend negatiever over de culturele waarden van Nederlanders. 
Driekwart van de Turkse laagopgeleiden vindt bijvoorbeeld dat Nederlandse vrouwen 
te veel vrijheden hebben, tegenover een derde van de hoger opgeleiden. Ook vinden 
zij vaker dat hoe mensen in het Westen leven en hoe moslims leven niet samengaan. 
Dit komt overeen met verschillen in de mate van sociaal-culturele integratie tussen 
hoger en lager opgeleide Turken en Marokkanen (zie hoofdstuk 7). Wanneer het 
echter gaat over acceptatie en respect voor moslims draait het beeld. Hoger opgelei-
den vinden dan vaker dan lager opgeleiden dat men in Nederland veel te negatief is 
over de islam en dat Nederlanders geen respect hebben voor de islamitische cultuur. 
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Vooral Marokkaanse hoogopgeleiden zijn die mening toegedaan, net zoals zij ook 
banger zijn voor geweld tegen moslims dan lager opgeleide Marokkanen en vaker 
meer spanningen tussen etnische groepen verwachten in Nederland (zie Jaspers en 
Lubbers 2005).

11.4 Acceptatie en discriminatie

Geneigdheid tot discriminatie onder autochtonen
Aan de wederzijdse acceptatie tussen groepen kan een meer gedragsintentionele 
component worden verbonden. In hoeverre zijn mensen geneigd andere groepen 
te discrimineren bij de verdeling van schaarse goederen zoals een baan of woning? 
Voor wat betreft de arbeidsmarkt vindt een grote meerderheid van de bevolking dat 
bij ontslag of promotie geen verschil mag worden gemaakt tussen een Nederlander 
of een buitenlander. Sinds begin jaren tachtig is er – op enige fl uctuaties na – weinig 
veranderd in deze mening (bijlage B11.14). Sinds 2004 lijken opinies echter enigszins 
positiever te worden. Dit gaat op voor alle opleidingscategorieën (bijlage B11.15 en 
B11.16).

Figuur 11.7
Discriminatiegeneigdheid bij het toekennen van een woning onder de Nederlandse bevolking van 
16 jaar en ouder, naar opleidingsniveau, 1981-2006 (in procenten)a

a Geen significante verandering tussen 1981 en 2006 (p < 0,05).

Bron: SCP (CV’81-’06)
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Gaat het om de toewijzing van een woning dan wil circa 40% van de bevolking een 
Nederlands gezin voorrang geven. Deze discriminatiegeneigdheid met betrekking 
tot de woningmarkt is gegroeid sinds midden jaren tachtig en is inmiddels, zij het 
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met fl uctuaties, al weer jaren stabiel rond de 40%. Voor lager opgeleiden fl uctueert 
het aandeel tussen de 50 en 60%, voor hoger opgeleiden blijft het onder de 30% 
(fi guur 11.7). Ook hier lijkt echter de laatste jaren sprake van een positievere houding 
onder zowel hoger als lager opgeleiden.

Naast de geneigdheid tot discriminatie en het al dan niet percipiëren van discrimina-
tie, zijn geregistreerde klachten bij antidiscriminatiebureaus van belang om in beeld 
te brengen in hoeverre discriminatie feitelijk voorkomt. Ook deze meldingen geven 
echter niet meer dan een indicatie, omdat allerlei factoren een rol kunnen spelen 
die niet in de cijfers tot uitdrukking komen.8 Uit de meest recente Monitor Rassen-
discriminatie (die uit 2005) (Boog et al. 2006)) blijkt in ieder geval wel dat vrij veel 
discriminatieklachten ontstaan in de context van de woonbuurt en de arbeidsmarkt. 
In het najaar van 2007 brengt het scp een uitgebreide monitor over discriminatie van 
niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt uit waarin uitgebreid op het thema 
discriminatie wordt ingegaan (zie ook de rapportage van Van Donselaar en Rodri-
gues (2004) met betrekking tot racisme, extreem rechts en discriminatie).

Ervaren acceptatie en discriminatie onder allochtonen
Over het maatschappelijke klimaat ten aanzien van etnische minderheden in 
Nederland oordelen allochtonen niet onverdeeld positief. Nogal wat allochtonen 
hebben het gevoel dat ze maar in beperkte mate worden geaccepteerd in Nederland. 
Van de klassieke groepen zijn Turken hierover het somberst gestemd. Surinamers 
zijn beduidend positiever dan de andere allochtone groepen (tabel 11.11). De stel-
ling die allochtonen over het algemeen het meest onderschrijven is dat Nederland 
open staat voor buitenlandse culturen: Marokkanen vinden dit van alle groepen 
echter het minst. Daartegenover zijn allochtonen gemiddeld genomen het minst te 
spreken over de kansen die je als buitenlander in Nederland krijgt. Turken vinden in 
beduidend mindere mate dan de overige etnische groepen dat je rechten als buiten-
lander in Nederland worden gerespecteerd en dat Nederland een gastvrij land is voor 
buitenlanders. Opvallend is dat ook autochtonen niet al te positief zijn over de mate 
waarin men allochtonen in Nederland accepteert. Autochtonen zijn hierover zelfs 
minder positief dan Surinamers.

Niet alleen voelen allochtonen zich lang niet altijd geaccepteerd, zij vinden ook in 
ruime meerderheid dat er in Nederland op zijn minst af en toe wordt gediscrimineerd 
(fi guur 11.8). Dit geldt overigens vooral voor de langer in Nederland verblijvende etni-
sche groepen, de vluchtelingengroepen vinden veel minder vaak dat dit het geval is 
(scp/wodc/cbs 2005). Het valt op dat persoonlijke ervaring met discriminatie bedui-
dend minder vaak wordt gerapporteerd. Een meerderheid van de allochtonen heeft 
naar eigen zeggen persoonlijk nooit of bijna nooit met discriminatie te maken. Toch 
zegt circa 40% van de Turken, Marokkanen en Antillianen af en toe tot zeer vaak met 
discriminatie te worden geconfronteerd. Onder Surinamers komt dit minder voor.
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Tabel 11.11
Ervaren acceptatie van allochtonen in Nederland, 2006 (in procenten (zeer) mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

in Nederland krijg je als allochtoon alle 
kansen 37 40 51 38 43

in Nederland worden je rechten als 
allochtoon gerespecteerd 49 56 59 51 52

Nederland is een gastvrij land voor 
allochtonen 50 56 68 58 60

Nederland staat open voor allochtone 
culturen 59 53 71 62 59

Bron: SCP (SIM’06) gewogen

Figuur 11.8
Gepercipieerde discriminatie naar etnische groep, 2006 (in procenten af en toe en (zeer) vaak)

Bron: SCP (SIM’06) gewogen 
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Ook hier zien we dezelfde verschillen tussen hoger en lager opgeleide allochtonen 
terug. Het zijn de hoger opgeleide allochtonen die zich minder geaccepteerd voelen 
in Nederland dan de lager opgeleide (bijlage B11.17). Dit geldt voor Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen, maar niet voor Turken. Ook hebben hoger opgeleide 
allochtonen meer het gevoel dat in Nederland gediscrimineerd wordt dan de lager 
opgeleiden uit de eigen etnische groep (bijlage B11.18). Hetzelfde geldt voor het per-
soonlijk ervaren van discriminatie. Met name Marokkaanse hoogopgeleiden geven 
relatief vaak aan hiermee te maken te hebben (bijlage B11.19).
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11.5 Beeldvorming onder hoger opgeleide allochtonen: een nadere analyse

Uit het voorgaande komt naar voren dat juist hoger opgeleide allochtonen zich 
minder geaccepteerd voelen in Nederland en vaker het gevoel hebben met discri-
minatie te maken te hebben. Ook bleek eerder in dit hoofdstuk dat hoger opgeleide 
moslims (m.n. Marokkanen) vaker dan lager opgeleiden van mening zijn dat men 
in Nederland te negatief is over de islam en geen respect heeft voor de islamitische 
cultuur. Buijs et al. (2006) spreken in dit verband over de ‘integratieparadox’: juist 
degenen die het best zijn geïntegreerd, voelen zich bij afwijzing het meest gedis-
crimineerd. Dit zijn overigens geen nieuwe bevindingen. Ook in eerder Nederlands 
opinieonderzoek onder allochtonen werd dit voor de hoger opgeleiden onder hen 
gevonden (Gijsberts en Dagevos 2004; Gijsberts 2005; Jaspers en Lubbers 2005). In 
het buitenland is dergelijk onderzoek schaars. Wel werden eerder negatieve oplei-
dingseffecten gevonden in een onderzoek onder Latino’s in de Verenigde Staten naar 
percepties van discriminatie (Sizemore en Milner 2004) en in een onderzoek onder 
immigranten in Australië naar etnische identifi catie (Nesdale 2002).

Dit vraagt om een verklaring. Waarom oordelen hoger opgeleide allochtonen ongun-
stiger over het maatschappelijke klimaat? Een hypothese zou kunnen zijn dat dit 
komt doordat hoger opgeleide allochtonen meer in aanraking komen met negatieve 
berichtgeving in de media over de multiculturele samenleving dan lager opgeleide 
allochtonen. Uit eerder onderzoek is al bekend geworden dat in ieder geval voor 
autochtonen geldt dat het in aanraking komen met negatieve berichtgeving over de 
allochtonenproblematiek leidt tot minder gunstige opinies (Vergeer 2000). Hoger 
opgeleide allochtonen volgen waarschijnlijk meer dan lager opgeleide allochtonen de 
Nederlandse media en de berichtgeving over het politieke debat met betrekking tot 
allochtonen. Dat dit een minder gunstig beeld van hun eigen positie in de samen-
leving tot gevolg heeft, lijkt plausibel. Jaspers en Lubbers (2005) laten bijvoorbeeld 
voor een groep (veelal hoger opgeleide) Marokkanen zien dat er een relatie is tussen 
mediagebruik en het gevoel dat allochtonen als groep negatief worden beoordeeld.

Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat hoger opgeleide allochtonen 
meer dan lager opgeleide belemmeringen en weerstanden ondervinden in de samen-
leving en op de arbeidsmarkt. Mogelijk is onder hoger opgeleide allochtonen meer 
dan onder lager opgeleide sprake van relatieve deprivatie, omdat men zich vergelijkt 
met autochtone hoger opgeleiden die veelal in een relatief betere positie verkeren. 
Het voltooien van een goede opleiding leidt voor hoger opgeleide allochtonen wel-
licht minder automatisch tot maatschappelijk succes. Zij werken bijvoorbeeld vaker 
onder hun niveau of vinden moeilijker een baan (Dagevos en Bierings 2005). Uit de 
Monitor Rassendiscriminatie 2005 (Boog et al. 2006) blijkt dat allochtone werkzoeken-
den aangeven dat discriminatie een rol speelt bij de afwijzing voor een baan.

In hoeverre beide mechanismen een rol spelen onderzoeken we in deze paragraaf. 
We hebben de analyses apart gedaan voor ervaren acceptatie, voor de perceptie van 
discriminatie en voor de opinie of mensen te negatief zijn over de islam (de laatste 
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alleen voor Turkse en Marokkaanse moslims). Aangezien al deze analyses eenzelfde 
beeld opleveren, presenteren we hier uitsluitend de analyses voor percepties van 
discriminatie (in tabel 11.12 en 11.13). Voor de overige analyses, zie de bijlagen B11.20 
tot en met B11.23).

Tabel 11.12 laat allereerst zien dat hoger opgeleide allochtonen inderdaad signifi cant 
vaker van mening zijn dat discriminatie plaatsvindt. Deze effecten zijn het sterkst 
voor Marokkaanse hoger opgeleiden (model 1). In model 2 wordt gecorrigeerd voor 
een aantal demografi sche kenmerken (geslacht, leeftijd, generatie en al dan niet 
woonachtig zijn in de G4). Deze kenmerken spelen geen verdere rol bij het verklaren 
van verschillen. Ook worden een aantal integratiekenmerken opgenomen (het al dan 
niet werkend zijn, contact met autochtonen en beheersing van de Nederlandse taal).9 
Duidelijk wordt dat werkenden meer discriminatie ervaren dan niet werkenden, 
maar dat veel vrijetijdscontacten met autochtonen tot minder negatieve gevoelens 
leiden. Dat laatste komt overigens ook in eerder onderzoek naar voren (Gijsberts en 
Dagevos 2004; McLaren 2003). Toch leiden deze verschillen niet tot een verdere ver-
klaring van verschillen in percepties tussen hoger en lager opgeleide allochtonen.

Vervolgens wordt in model 3 het in contact komen met Nederlandse media en 
politiek meegenomen.10 Het lezen van een Nederlandse krant en het kijken naar 
Nederlandse tv zorgt niet voor meer negatieve gevoelens. Dit zou overigens kunnen 
komen omdat in het onderzoek niet nader gespecifi ceerd kon worden welke kranten 
men leest of naar welke programma’s men kijkt.11 Wel wordt duidelijk dat interesse 
in de politiek tot negatievere percepties leidt. Dit geeft op zijn minst een indicatie dat 
het politieke debat rondom allochtonen een rol zou kunnen spelen. Ook neemt het 
opleidingseffect wat af. De interpretatie hiervan is dat hoger opgeleide allochtonen 
vaker de Nederlandse politiek volgen en daarom wat negatiever oordelen dan lager 
opgeleiden.

Om ten slotte te kunnen bepalen in hoeverre het ervaren van relatieve deprivatie 
een rol speelt, is in tabel 11.13 een analyse gepresenteerd uitsluitend voor werkende 
allochtonen. In model 1 tot en met 3a zie je dat dezelfde mechanismen een rol spelen 
bij werkende allochtonen als bij de totale groep. Model 3b neemt een indicatie op van 
het ervaren van relatieve deprivatie. Dit is geoperationaliseerd met de vraag of het 
werk dat men nu doet, bij iemands opleiding past – een vraag die aan alle respon-
denten is gesteld. Relatieve deprivatie treedt in deze redenering op als men vindt dat 
men te hoog is opgeleid voor zijn of haar werk. Model 3b laat zien dat dit inderdaad 
een negatief effect heeft op het ervaren van discriminatie. Allochtonen die het gevoel 
hebben overgekwalifi ceerd te zijn voor hun werk, zijn beduidend negatiever over het 
voorkomen van discriminatie en voelen zich ook minder geaccepteerd.

Bovendien is aan de afnemende effecten van opleidingsniveau te zien dat deze 
zogenoemde relatieve deprivatie inderdaad wat meer speelt voor hoger opgeleide 
allochtonen dan voor lager opgeleide.
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Tabel 11.12
Regressieanalyse van gepercipieerde discriminatie onder allochtonen (in ongestandaardiseerde 
coëffi ciënten)a

 model 1 model 2 model 3 

constante 2,89 3,06 3,11

opleidingsniveaub 0,04*** 0,04*** 0,03***

Turken (= referentiegroep)

Marokkanen 0,02 0,02 0,02

Surinamers -0,36*** -0,34*** -0,32***

Antillianen 0,08~ 0,08~ 0,11*

opleiding* Marokkanen 0,07** 0,07** 0,06**

opleiding* Surinamers 0,05* 0,05* 0,05

opleiding* Antillianen -0,01 0,00 -0,01

vrouwen (= referentiegroep)

mannen -0,04 -0,05

15-24 jaar (= referentiegroep)

25-44 jaar -0,08~ -0,10*

≥ 45 jaar -0,11~ -0,13*

eerste generatie (= referentiegroep)

tweede generatie -0,04 -0,04

woonachtig in G4 -0,05 -0,06~

werkend 0,09* 0,09*

contacten met autochtonen -0,06** -0,07**

beheersing Nederlandse taal 0,01 0,,02

kijken naar Nederlandse tv -0,03*

lezen van Nederlandse krant 0,00

politieke interesse 0,08**

% verklaarde variantie 3,36 3,80 4,17 

a Op een schaal van 1-5 (5 = hoge mate van gepercipieerde discriminatie), N = 3816.
b Het opleidingsniveau is hier meegenomen als continue variabele met acht categorieën.
~ = p < 0,1; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

Bron: SCP (SIM’06)
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Tabel 11.13
Regressieanalyse van gepercipieerde discriminatie onder werkende allochtonen van 15-65 jaar 
(in ongestandaardiseerde coëffi ciënten)a

 model 1 model 2 model 3a model 3b model 4 

constante 2.93 3.09 3.25 3.04 3.20

opleidingsniveaub 0.03** 0.03* 0.02 0.02 0.02

Turken (= referentiegroep)

Marokkanen 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03

Surinamers -0.34*** -0.33*** -0.32*** -0.33*** -0.32***

Antillianen 0.10 0.11 0.13~ 0.11 0.13~

opleiding* Marokkanen 0.07* 0.07* 0.06~ 0.07* 0.06~

opleiding* Surinamers 0.09* 0.09* 0.08* 0.09* 0.08*

opleiding* Antillianen 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01

vrouwen (= referentiegroep)

mannen -0.01 -0.04 -0.01 -0.04

15-24 jaar (= referentiegroep) -0.10

25-44 jaar -0.11 -0.12 -0.07 -0.11

≥ 45 jaar -0.09 -0.11 -0.10

eerste generatie (= referentiegroep)

tweede generatie -0.03 -0.02 -0.02 -0.02

woonachtig in G4 0.00 -0.02 0.00 -0.02

functieniveau 0.02 0.02 0.04 0.03

contacten met autochtonen -0.05 -0.06 -0.05 -0.06

beheersing Nederlandse taal 0.00 0.00 0.00 0.00

kijken naar Nederlandse tv -0.05* -0.05*

lezen van Nederlandse krant 0.02 0.02

politieke interesse 0.07~ 0.07~

ervaren relatieve deprivatie 0.19** 0.19**

% verklaarde variantie 3.37 3.59 4.20 4.00 4.59 

a Op een schaal van 1-5 (5 = hoge mate van gepercipieerde discriminatie), N = 1773.
b Het opleidingsniveau is hier meegenomen als continue variabele met acht categorieën.
~ = p < 0,1; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

Bron: SCP (SIM’06)

11.6 Conclusies

De beschikbare trendgegevens tonen aan dat al sinds de jaren tachtig en begin jaren 
negentig een aanzienlijk aandeel van de Nederlandse bevolking negatief oordeelt 
over de aanwezigheid van allochtonen en dat dit het meeste geldt voor de lager opge-
leiden. De helft van de bevolking vindt dat er te veel allochtonen in Nederland zijn en 
woont liever niet naast allochtone buren. Opinies blijven dus over langere tijd beke-
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ken vrij stabiel: autochtonen zijn al nooit zo positief geweest over allochtonen. Toch 
zagen we in de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw wel een zekere verharding 
terug in de opinies ten aanzien van allochtonen. Deze opvattingen lijken het meest 
negatief in 2002, het jaar van de moord op Pim Fortuyn. Daarna is sprake van een 
kentering, die wat sneller optreedt onder hoger opgeleide autochtonen. De bevolking 
is na 2002 milder gaan denken over onder meer het toekennen van een verblijfsver-
gunning aan huwelijksmigranten, de mate van ingeburgerdheid van allochtonen, of 
er teveel allochtonen in Nederland wonen en het hebben van allochtone buren. Tot 
op zekere hoogte ontspant Nederland (vgl. Bijl, Boelhouwer en Pommer 2007). Deze 
kentering zou in relatie kunnen staan tot de economische opleving, maar zou ook te 
maken kunnen hebben met een verandering in het politieke debat.12

Niettemin geven de bevindingen weinig reden ons rijk te rekenen. Zowel onder 
autochtonen als onder allochtonen bestaat de neiging contact met elkaar te vermij-
den, vooral naarmate het dichterbij komt. Ook discriminatie is een belangrijk issue. 
Een aanzienlijk gedeelte van de autochtonen is geneigd de eigen groep voorrang te 
geven op de woningmarkt en allochtonen hebben relatief vaak het idee dat discri-
minatie in Nederland plaatsvindt, ondanks het feit dat zij er zelf persoonlijk minder 
mee worden geconfronteerd. Daarnaast hebben nogal wat allochtonen het gevoel 
dat ze maar in beperkte mate worden geaccepteerd in Nederland. Met name tussen 
moslims en niet-moslims worden tegenstellingen ervaren. Ongeveer de helft van de 
autochtonen vindt dat de westerse leefwijze en die van moslims niet samengaan en 
ook op de positie van de vrouw in de islamitische cultuur is veel kritiek. Andersom 
vinden veel Turkse en Marokkaanse moslims dat weinig respect wordt getoond voor 
de islamitische cultuur en dat in Nederland te negatief tegen de islam wordt aange-
keken. Deze opvattingen lijken bovendien negatiever te zijn geworden. Ook toe-
komstverwachtingen zijn niet rooskleurig. Een grote meerderheid van de bevolking 
(autochtoon én allochtoon) denkt dat spanningen tussen groepen in Nederland erger 
worden en de angst voor geweld (zowel tegen moslims als van moslimextremisten) 
zit er goed in.

De opinies van hoger opgeleide allochtonen laten een dubbel beeld zien. Enerzijds 
zien zij zichzelf als goed geïntegreerd, voelen zij zich vaker dan laagopgeleide alloch-
tonen thuis in Nederland en zijn zij bijvoorbeeld toleranter ten aanzien van de positie 
van de vrouw (en van culturele waarden in het algemeen, zie ook hoofdstuk 7). Wan-
neer het echter gaat over acceptatie en respect draait het beeld. Het zijn dan juist de 
hoger opgeleide allochtonen die zich minder geaccepteerd voelen in Nederland. Ook 
geven zij vaker aan te maken te hebben met discriminatie. Bovendien vinden hoger 
opgeleide moslims dat het respect voor de islamitische cultuur vaak ver te zoeken is. 
Dit lijkt er mee te maken te hebben dat zij meer in aanraking komen met het poli-
tieke debat over de allochtonenproblematiek en bovendien in hun eigen leven meer 
weerstanden ondervinden of in ieder geval ervaren. Het feit dat het voltooien van een 
goede opleiding voor hoger opgeleide allochtonen minder automatisch tot maat-
schappelijk succes leidt, is een belangrijke bron van frustratie.
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Noten

1 Tot voor kort konden allochtonen niet als zodanig worden geïdentifi ceerd in het 
onderzoek Culturele veranderingen in Nederland. Pas vanaf cv’04 kunnen allochto-
nen wel als aparte groep worden onderscheiden, echter alleen in het schriftelijke deel 
van de vragenlijst. De vragen waarover hier verslag wordt gedaan bevinden zich juist 
in het mondelinge deel van de vragenlijst. Daarom is een verder onderscheid niet goed 
aan te brengen.

2 In het spva-onderzoek van 2002 zijn uitsluitend aan hoofden van huishoudens vragen 
over beeldvorming voorgelegd, terwijl het las en het sim personensteekproeven zijn. 
Deze gegevens kunnen niet direct met elkaar worden vergeleken. Een vergelijking 
tussen las en sim is alleen mogelijk wanneer we in het sim de 50 grootste steden 
selecteren alsmede de leeftijdsgroep tussen 15 en 65 jaar. Dit wordt in hoofdstuk 11 
waar nodig gedaan, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat hier sprake is van een 
andere selectie.

3 In het proefschrift van Carabain (2007) wordt bijvoorbeeld aangetoond dat respon-
denten (weliswaar een selectieve groep Amsterdamse studenten) bij hun oordelen 
over een andere groep (bv. moslims) verschillende subgroepen in gedachten kunnen 
hebben (bv. gematigde en fundamentalistische moslims), waarbij ze hun antwoord 
middelen tussen deze groepen.

4 Alleen voor middelbaar en hoger opgeleiden is dit statistisch signifi cant.
5 In dit onderzoek worden doorgaans een groot aantal dimensies van deze opvattingen 

onderzocht, zoals xenofobie, racisme, etnocentrisme en subtiele en grove vooroor-
delen (zie Verberk 1999) en ook wordt gekeken naar de onderlinge relaties tussen 
dergelijke opvattingen.

6 Zie Phalet et al. (2000) voor onderzoek met betrekking tot dezelfde onderwerpen in 
Rotterdam.

7 Dit vanwege een verschil tussen de totale bevolking en alleen de bevolking uit de 
50 grootste steden, een verschil in leeftijdsselectie (16+ versus 15-65 jaar), maar ook 
vanwege verschillen in de vraagstellingen en antwoordmogelijkheden (vier versus vijf 
antwoordmogelijkheden).

8 Lang niet iedereen maakt bijvoorbeeld offi cieel melding van discriminatie.
9 Zowel contact met autochtonen als beheersing van het Nederlands worden gemeten 

op een schaal van 1 tot en met 3, waarbij 3 staat voor veel contact met autochtonen, 
respectievelijk een goede taalbeheersing.

10 Het lezen van een Nederlandse krant en het kijken naar de Nederlandse tv is gemeten 
op een schaal van 1 tot en met 6, waarbij 6 staat voor leest/kijkt vaak. Interesse in de 
politiek is gemeten op een schaal van 1 tot en met 3 (3 = veel interesse).

11 Jaspers en Lubbers (2005) laten bijvoorbeeld zien dat Marokkanen die gebruikmaken 
van serieuze media beduidend minder negatief zijn dan kijkers van enkel sensatieme-
dia en tevens dan degenen die geen Nederlandse media gebruiken.

12 Enige voorzichtigheid bij deze interpretaties is geboden. We weten immers niet of het 
te maken heeft met een verandering in de samenstelling van de groep respondenten 
in Culturele veranderingen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat er gedurende de 
tijd steeds meer allochtonen (met positievere opvattingen) zijn gaan meedoen aan het 
onderzoek, maar of dit zo is kunnen we niet aantonen (zie tevens het kader aan begin 
van dit hoofdstuk). Het feit dat de trends voor hoger en lager opgeleiden eenzelfde 
beeld laten zien, weerlegt deze zorg wel enigszins.
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Summary

Integration Report 2007

Disadvantage and progress

The status of the integration of ethnic minorities is a subject which arouses widely 
differing views. It is regularly claimed in the public and political debate that the 
situation with regard to integration is dire, that ethnic minority groups suffer enor-
mous disadvantage, are out of touch with the cultural mainstream of Dutch society, 
predominantly associate with members of their own ethnic groups and are plagued 
by high crime rates. However, not everyone signs up to this view; there are those who 
stress that integration takes time and that it is unrealistic to expect the disadvan-
tage to be eliminated within a relatively short time or within a single generation. In 
particular they point to the positive trends in the structural and the socio-cultural 
integration of ethnic minorities. Both points of view receive some substantiation in 
this Integration Report. This of course also implies that neither camp is completely 
right; this Integration Report reveals both serious disadvantage and positive trends. 

The sombre perspective holds sway when we consider the enormous dropout rate 
of ethnic minority pupils from secondary school and senior secondary vocational 
education. The low pass rates and large numbers of pupils having to repeat years are 
indicators of diffi cult school careers. Members of ethnic groups are still frequently 
unemployed, and the proportion in work is far lower than among the indigenous 
population. Youth unemployment is high, and Moroccan women in particular par-
ticipate on the labour market to only a very limited extent. The crime rates among 
young Antilleans and Moroccans in particular are alarming and the repeat offence 
rate is also very high. Many members of minorities are dependent on benefi ts and 
a high proportion of households live below the poverty line. Little has happened in 
the last ten years to bridge the social distance between the ethnic and indigenous 
populations, and for Antilleans that distance has actually increased. Turks in par-
ticular have little contact with the native population. Large groups of ethnic minori-
ties are concentrated in the major cities, and that alone is enough to reduce further 
their chances of contact with the indigenous population. The mutual perceptions 
of the ethnic and indigenous populations are not especially positive, and although 
the hardening of social attitudes appears to be somewhat passed its peak, the gulf 
between the immigrant and native communities is still a wide one.
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As stated earlier, however, there is also another side to the integration of ethnic 
minorities. Their education level is for example steadily improving; the high propor-
tion of poorly educated members of ethnic minorities – particularly manifest among 
Turks and Moroccans – is slowly but surely reducing, while the number of students 
attaining secondary and higher education qualifi cations is slowly but surely increas-
ing. In primary schools, the language and arithmetic gap relative to indigenous 
pupils has narrowed in recent years, and this is in turn refl ected in the education 
level attained by secondary school students, who are now more often found at senior 
general secondary (HAVO) and pre-university (VWO) level. On the housing market, 
ethnic groups are increasingly occupying larger homes. The number of owner-occu-
piers is also growing rapidly. For a proportion of ethnic minority groups, this trend 
is accompanied by one of suburbanisation, with Surinamese people in particular 
moving out of the major cities. On the labour market, the trends over the longer 
term are predominantly positive. The proportion of members of non-Western ethnic 
minorities in employment is substantially higher today than it was ten years ago, 
while unemployment is substantially lower. Although movements in the economic 
cycle can lead to sharp fl uctuations in the labour market position of non-Western 
ethnic minorities, there does appear to be a clear structural improvement in their 
labour market position, although they still lag a long way behind the indigenous 
population. 

Picture of the different groups

Naturally, the integration process of the different ethnic groups in the Netherlands 
varies, as does their integration status. We look briefl y below at a number of sali-
ent features of the integration of the four largest ethnic groups in the Netherlands 
which form the main focus of this Report.

Turks: does the inward focus of the Turkish group hamper their integration?
The Turkish community in the Netherlands is strongly focused on itself, holds 
traditional views and maintains few contacts with the indigenous population. There 
are indications that this relatively closed nature of this population group impedes 
their integration in Dutch society. To a greater extent than Moroccans, Turkish 
immigrants have diffi culty in mastering the Dutch language, and Dutch is little used 
within Turkish households, either between partners or with children. This in turn 
has an impact on the school achievement of the children; Turkish children in year 2 
of primary school have the biggest language disadvantage compared with the other 
ethnic groups, and this remains the case in year 8. The high percentage of Turkish 
secondary school pupils having to repeat years, and the low pass rates, are also strik-
ing; the proportion of 20-34 year-old Turks with an initial qualifi cation is now lower 
than in the Moroccan community. This is not yet impacting on their position on the 
labour market, which is still slightly better than that of Moroccans and Antilleans. 
Nonetheless, the weak position of Turks in primary and secondary education, in 
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particular, is a cause for concern, and is something that is likely at a certain point to 
have an impact on their employment position. On the other hand, it may be assumed 
that there is a – positive – correlation between the inwardly directed social focus of 
the Turkish group and the relatively low crime rate among Turkish youth. In addi-
tion, the Turkish community produces a large number of entrepreneurs. 

Moroccans: deep troughs, but gradual improvement
Moroccans do not enjoy a particularly good image. One of the reasons for this will 
undoubtedly be the high crime rate among young Moroccan men, which is indeed at 
worrying levels, as is their rate of recidivism. The important role played by religion 
in the lives of this group will also infl uence the way they are perceived. Our data 
confi rm that Islam occupies an important place in the lives of Moroccans, and that 
this is expressed in active religious behaviour (praying, following the dietary pre-
scriptions) and fairly orthodox views. At the same time, Moroccans are a fairly open 
group who maintain contacts with the indigenous population to a greater extent 
than the Turkish community. They generally also hold more modern views than 
Turks. If we add to this the considerable differences between the generations and 
age groups, we have summed up the complex character of the Moroccan community 
in a nutshell: a degree of openness towards contacts with Dutch society and modern 
views going hand-in-hand with fairly strict compliance with the rules of Islam. 
Despite this, Moroccans are making clear progress both in the education system and 
on the labour market. The educational disadvantage with which Moroccan pupils 
enter year 2 of primary school has reduced rapidly in recent years, and the same 
applies for the language and arithmetic skills of Moroccan pupils in year 8. They 
have made great strides and their language skills now approach those of the Suri-
namese pupils, and may in fact have already overtaken the latter group in arithmetic. 
The dropout rates of Moroccan secondary and senior secondary vocational students 
is still high, but no more so than in other ethnic groups. It is by no means our inten-
tion to suggest that the problems faced by Moroccans in education are a thing of the 
past, but it is a fact that Moroccans are making striking progress in this regard. The 
same applies for their labour market position and income; since 2004, both unem-
ployment and income poverty have been falling surprisingly fast among Moroccans. 
It remains to be seen whether this marks a clear trend reversal, but the developments 
are too striking to be ignored here. 

Surinamese: the most successful ethnic group, but a danger of stagnation
Of the large non-Western ethnic minority groups in the Netherlands, the Suri-
namese community has traditionally been the best integrated. Their education level 
is broadly good, as is their position on the labour market: the percentage of Suri-
namese people in work is the highest and the rate of unemployment the lowest of all 
four large ethnic groups in the Netherlands. The proportion of Surinamese women 
in employment is virtually identical to that of indigenous women. A substantial 
number of Surinamese are moving from the inner cities to the suburbs and thereby 
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improving their housing situation. Members of the Surinamese community have fre-
quent contacts with the native Dutch and with members of their own ethnic group, 
and thus play a full part in both communities. This is also evidenced by the large 
number of mixed relationships. Yet there are reasons for concern. Unemployment is 
high among young Surinamese people, and the fi gures on benefi t dependency and 
poverty are also hardly encouraging. Their educational achievement appears to be 
stagnating, with little improvement in recent years in the educational standard of 
Surinamese pupils entering year 2 of primary school. The performance in arithmetic 
of Turkish and Moroccan pupils in year 8 now matches that of Surinamese pupils. 
The fi gures appear to suggest that Surinamese pupils are no longer catching up with 
indigenous disadvantaged pupils to any signifi cant extent in language and arithme-
tic. The dropout rate among Surinamese pupils in general secondary education and, 
in particular, senior secondary vocational education, are very high. 

The two faces of the Antillean community
Fifteen years ago the Antillean community was far and away the most integrated in 
the Netherlands. However, this has not been the case for some considerable time 
now. The arrival of migrants from the Netherlands Antilles (or perhaps more accu-
rately, from Curaçao) has increasingly altered the picture as regards the integration 
of this group. This is not to say that the successful group no longer exists; the second 
generation of Antilleans are a well integrated group, just like their parents, who 
often came to the Netherlands as students. They are generally well educated, have a 
relatively low unemployment rate, maintain frequent contacts with the indigenous 
population and are very often married to native Dutch citizens. Against this, how-
ever, there is a group of Antilleans who are characterised by a wide social distance 
relative to the indigenous community and by their poor integration. The latter is 
refl ected in the very poor performance of Antilleans pupils in primary schools, in 
low – and falling – central examination scores and in high dropout rates from sec-
ondary school and senior secondary vocational education. Youth unemployment is a 
problem in the Antillean community. Antilleans are also very heavily represented in 
the crime fi gures, which moreover – unlike in the other groups – show virtually no 
decline with increasing age. Finally, the Antillean community has far and away the 
highest proportion of teenage mothers.

Picture on key themes

Declining growth of non-Western ethnic minority population 
There are currently 1.7 million members of non-Western ethnic minorities living in 
the Netherlands. The Turkish, Surinamese, Moroccan and Antillean communities 
are the four largest groups of non-Western origin. Of the total number of non-West-
ern ethnic minorities in the Netherlands 42% were born there; the third generation 
is still small.
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In the 1990s and the early years of the new millennium, the non-Western population 
in the Netherlands grew much faster than the rest of the population. In 2003 and 
2004, however, this growth reduced sharply, to just over 1% in 2005 and 2006. The 
growth in the fi rst generation fell to almost nil in 2004, and their number actually 
shrank slightly in 2005. The second generation is also increasing less rapidly than in 
the past, though is still growing relatively strongly. The proportion of non-Western 
ethnic minorities in the Dutch population is therefore still increasing. 

Immigration has been falling sharply since 2001, while emigration has risen sharply 
in the same period, and since 2003 has outstripped the rate of immigration. There 
has been an especially steep decline in the number of immigrants from non-West-
ern countries, with the number of asylum migrants, in particular, falling sharply in 
recent years. Most non-Western immigrants come to the Netherlands to join family 
members who have already settled there (family reunifi cation) or in order to marry 
or cohabit (family formation). 

Number of children of second-generation women virtually identical to indigenous 
women 
The discrepancy in the fertility rate between the ethnic and native populations is 
reducing. In particular, Moroccan and Turkish women have been having fewer chil-
dren in recent decades. First-generation members of non-Western ethnic minorities 
still have considerably more children than their indigenous counterparts, while the 
number of children born to the second generation is virtually the same as for indig-
enous women. 

Turks and Moroccans still predominantly marry within their own ethnic group; this 
applies for both the fi rst and second generations. Second-generation Surinamese 
and Antillean immigrants, by contrast, marry an indigenous partner more often 
than someone from their own ethnic group.

Integration in Dutch society
The integration system in the Netherlands has recently been drastically overhauled. 
Two new laws – the Civic Integration Abroad Act (Wet inburgering in het buitenland, WIB) 
and the Civic Integration Act (Wet inburgering, WI) – refl ect the government’s desire 
to foster the integration of minorities in the Netherlands by setting standards for 
their knowledge of the Dutch language and culture. In addition, the government has 
developed an ‘integration masterplan’ (Deltaplan Inburgering) to improve the quality of 
integration.

The central plank of the new integration system is that more strings are attached 
than in the past. Mandatory result targets have been set (which means that immi-
grants are expected to achieve a specifi ed command of the Dutch language), and 
in principle immigrants are themselves responsible for passing the examination. 
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Moreover, it is no longer only newcomers who are required to integrate offi cially, but 
also aliens who have been residing in the Netherlands for some time. It is expected 
that around 74,000 immigrants who are required to integrate will do so each year.

Failing the integration exam has far-reaching consequences. Migrants wishing to 
come to the Netherlands who need a visa must fi rst pass an integration test in their 
country of origin. If they fail the test, they are not allowed to enter the Netherlands. 
Once in the Netherlands, immigrants are required to take an integration exam 
within a set period. Failure to pass this examination has consequences for the grant-
ing of permanent residency status and the possibility of naturalisation. Failure also 
carries fi nancial sanctions.

Disappointing results with the old integration policy were a key reason for amending 
the integration system to create a heavy emphasis on results. Under the old system, 
roughly three-fi fths of newcomers achieved the A2 standard – regarded as the 
minimum level needed to enable people to function independently, and also the level 
established as the examination standard in the new Civic Integration Act. In addi-
tion, there was a considerable dropout rate under the old system, especially among 
the ‘oldcomers’; one fi fth of this group failed to complete the integration courses, 
compared with one in ten ‘newcomers’. 

The recent introduction of the Civic Integration Act means no quantitative data are 
yet available on things such as the number of immigrants taking the compulsory 
integration examination and the number of successful candidates. The expecta-
tion is that setting a language profi ciency target means that more immigrants will 
achieve a standard which at least allows them to become socially independent. As 
regards the Civic Integration Abroad Act, it is known that around 90% of candidates 
pass the examination. This applies for both those with a higher and a lower educa-
tion level. One side-effect of the introduction of this Act has however been a consid-
erable fall in the number of applications for temporary residence permits (mvv). At 
least for the time being, therefore, the Act has had a restrictive effect on immigration 
for family formation and family reunifi cation.

Education level
The average education level of ethnic minorities in the Netherlands is slowly but 
surely increasing, with the Turkish community lagging behind the other groups 
somewhat. This rise in education standards manifests itself most plainly in a 
reduction in the number of ethnic minority members with no more than a primary 
education qualifi cation and an increase in the proportion who have completed an 
education one level higher, at pre-vocational (vbo) or junior general secondary 
(mavo) level. Viewed over a rather longer period, the percentage of ethnic minority 
members with a higher education qualifi cation is increasing in all minority groups, 
though at a slower pace. The rise in the average education level is caused mainly by 
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the fact that more and more members of ethnic minorities are following their entire 
education career in the Netherlands. 

Despite this improvement, the education level of ethnic minorities is still well below 
that of the indigenous population. As in previous years, the difference between the 
indigenous population and the Surinamese or Antillean communities is smaller 
than in the case of Turks and Moroccans.

The education level of parents often determines the education level achieved by their 
children. This can be seen readily in the fi rst generation: children of low-educated 
parents are themselves also often poorly educated. In the second generation, by 
contrast, we see that Turkish, and in particular Moroccan children, are exceeding 
the generally very low education level of their parents. However, for many young 
ethnic minority adults, an initial qualifi cation (a school diploma at the second 
level of senior secondary vocational education (mbo-2), senior general secondary 
(havo) or pre-university (vwo) level is still beyond their reach. Fewer than half of 
Turks and Moroccans aged between 20 and 35 years, and slightly more than half the 
Surinamese and Antilleans in this age group, possess an initial qualifi cation. On 
the other hand, the second generation attain the standard of an initial qualifi cation 
much more often than the fi rst generation. 

Profi ciency in Dutch language and mother tongue
As well as a good education, a command of the Dutch language is also important in 
enabling people to participate in Dutch society. One in two Turks and one in three 
Moroccans have diffi culty with the Dutch language, while half of both groups say 
they never have problems with the language. It is generally older members of the fi rst 
generation who have diffi culty with the Dutch language. Sometimes an attempt is 
made to accommodate this through courses in Dutch; if someone has followed such 
a course and obtained a diploma or certifi cate, this benefi ts his or her Dutch. 

Between around a quarter and a third of Turks and Moroccans rarely speak Dutch 
with their children, and do so even less often with their partner. The situation is 
different in the Surinamese and Antillean communities. The upshot is that a large 
group of ethnic minorities still largely use the language of their country of origin. 
Consequently, almost all members of ethnic minorities are well able to follow a 
conversation in the language of their country of origin; only one in ten have dif-
fi culty with this. Analysis shows that profi ciency (in particular writing ability) in 
the language of the country of origin has a benefi cial effect on the command of the 
Dutch language. However, this applies only for fi rst-generation migrants; this effect 
is not found in the second generation. Younger members of ethnic minorities, and in 
particular those with a higher education level, are less profi cient in the language of 
their country of origin, but do have a better command of Dutch.



318 Summary

Ethnic minority pupils in the Dutch education system
Ethnic minority pupils with a non-Western background begin their primary school 
career with a considerable disadvantage. Although they make up much of the gap, 
they still leave primary school with a sizeable educational disadvantage. Despite 
their progress, Turkish groups are the worst performers of all ethnic groups, espe-
cially when it comes to language. Moroccan pupils appear to be making the greatest 
progress in catching up in primary school.

This disadvantage when leaving primary school continues through the rest of their 
educational career. Where almost half of indigenous young people go on to a senior 
general secondary (havo) or pre-university (vwo) education, this applies for only 
one in fi ve Turkish and Moroccan pupils. The vast majority of these groups (80%) 
progress no further than pre-vocational secondary education (VMBO). Moreover, 
within the vmbo they are overrepresented in the lower education streams, and also 
among the special needs students in secondary education. 

Not only are ethnic minority pupils more often found in the lower echelons of 
secondary education, they also more often take longer to complete their school 
careers, for example by having to repeat years or failing exams. This applies most 
for Turkish pupils and appears to be related to the language defi ciency with which 
they leave primary school. The parental setting probably plays a key role here: in the 
adult ethnic minority population, it is Turks who have the greatest diffi culty with 
the Dutch language and who use it the least in the home setting. One positive trend 
is that Turkish children relatively often participate in pre-school and early-school 
programmes. The hope is that this will reduce their initial disadvantage when they 
start primary school.

Once they possess a vmbo diploma, almost all ethnic minority pupils go on to 
senior secondary vocational education (mbo), though they are more often found in 
the lowest levels. The dropout rate from mbo is also alarmingly high among ethnic 
minority pupils, much more so than in general secondary education.

Where ethnic minority pupils attain a senior general secondary (havo) or pre-uni-
versity (vwo) education diploma, they continue their career in the highest possible 
follow-on programme more often than indigenous pupils. In other words, they more 
often progress from havo to higher professional education (hbo) and from pre-uni-
versity (vwo) to university education. The intake of Turkish and Moroccan students 
into higher education has in fact doubled since 1995. Once there, they also tend to 
select those courses which offer good prospects on the labour market. However, 
they also relatively more often experience delays during their course or drop out of 
higher education without obtaining a degree.
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Fall In employment rate and rise in unemployment at an end
In 2006, 47% of non-Western ethnic minorities aged between 15 and 65 years were in 
paid employment, compared with 67% of the indigenous population. The employ-
ment rate of non-Western ethnic minorities ceased falling in 2005. By the same 
token, it also did not rise markedly, whereas in the indigenous population the net 
activity rate began to increase again in 2006 for the fi rst time since 2001.

The unemployment rate among non-Western ethnic minorities fell in 2006 for the 
fi rst time in fi ve years. The fall in unemployment began a year earlier in the indig-
enous population. 16% of non-Western ethnic minorities in the labour force are 
unemployed, compared with 4% of the indigenous population. Despite the major 
disadvantage of non-Western ethnic minorities on the labour market and the 
sensitivity of their position to economic downturns, they are nonetheless making 
structural progress. Compared with ten years ago, there are today substantially more 
members of non-Western ethnic minorities in work, and the unemployment rate in 
this group is also substantially lower. 

Having Dutch diplomas and a good command of the Dutch language are key positive 
factors for the chance of fi nding work, Dutch qualifi cations give non-Western ethnic 
minorities an advantage. For women, household composition is moreover impor-
tant: women with young children participate less in the labour market and are more 
often unemployed. 

One major problem area is the high youth unemployment among ethnic groups. In 
2006, 22% of young members of non-Western ethnic minority groups were unem-
ployed, compared with 9% of their indigenous counterparts. To some extent the 
problem of unemployment in ethnic groups is part of the more general problem of 
youth unemployment, though the youth unemployment rate among non-Western 
minorities fell in 2006.

Unemployed ethnic minority and indigenous workers equally focused on work
Turks and Moroccans are the least inclined to accept jobs with unfavourable char-
acteristics (e.g. temporary employment contracts, working below their skill level, 
long travelling times). Surinamese and Antilleans have the same attitude to work as 
the indigenous population. In particular, Turks and Moroccans who are not part of 
the labour force (in addition to pupils and students these are mainly the long-term 
unemployed, the disabled and housewives) are critical in their attitude to work with 
unfavourable characteristics. Unemployed members of ethnic minorities, by con-
trast, generally have the same attitude to employment as indigenous unemployed. 

Rise in ethnic minority entrepreneurs continues
More and more members of ethnic minorities are choosing to set up their own busi-
nesses. Of the four largest non-Western ethnic minorities, Turks most often run 
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their own companies. The number of entrepreneurs in the Moroccan community 
has also grown strongly, and at present they more often have their own business 
than Surinamese and Antilleans. Entrepreneurs from ethnic minorities are active 
in an ever-increasing number of sectors. Their traditional presence in the hospital-
ity industry and the wholesale sector has reduced, while they have become increas-
ingly involved in business and personal services. It is still the case that a relatively 
large number of ethnic minority entrepreneurs go out of business again after a short 
period, though the chances of survival are gradually improving. In fact, the survival 
chances of second-generation ethnic minority entrepreneurs are better than those of 
their indigenous counterparts. 

High benefi t dependency and income poverty
The still relatively low labour market participation rate translates into high benefi t 
fi gures. A quarter of non-Western ethnic minorities are in receipt of benefi t, com-
pared with 9% of the indigenous population. Disability benefi ts are often paid to 
 Turkish claimants, while many Moroccans, Surinamese and Antilleans are forced 
to live from social assistance benefi t. More than half the older members of non-
 Western ethnic minorities (aged 55-64 years) are dependent on benefi t; the fi gure 
among Turks is as high as 68%, and among Moroccans it is 65%. 

Income poverty, measured using the low-income threshold, is common among non-
Western ethnic minorities. Around 30% of Turkish, Moroccan, Antillean and other 
non-Western ethnic minority households live below the poverty line, compared with 
8% of indigenous households.

Turks have strongest focus on own group and adhere most frequently to traditional 
views
Turks have little contact with members of the indigenous community in their free 
time. Mixed relationships are also rare in this group. Moroccans maintain contacts 
with the native Dutch population more than the Turkish community, though here 
too, mixed marriages are not common. Moroccans also hold rather more modern 
views than Turks, including on the role division between men and women. 

Surinamese and Antilleans maintain contacts with the indigenous population much 
more often than Turks and Moroccans. They are also more likely to choose a Dutch 
person as a marriage partner; this applies especially for the second-generation 
 Surinamese and Antilleans. 

Little change in social contacts and modern views
The proportion of Turks and Moroccans who socialise mainly with members of their 
own ethnic group in their free time remained unchanged between 1994 and 2006. 
Broadly speaking, the same can also be said of Surinamese, though the fi gures for 
them do show a slight increase in contacts with the indigenous population. The fi g-
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ures for the Antilleans point to an increase in the proportion of members socialising 
mainly with their own ethnic group. There is thus no evidence of a reduction in the 
social distance between the immigrant and indigenous populations.

There is also little change to be observed when it comes to ‘modern’ views. On aver-
age, ethnic minority groups currently hold the same views on issues such as the role 
of men and women as they did eight years ago. 

Religion is important, but not everyone exhibits active religious behaviour
Virtually all Turks and Moroccans regard themselves as Muslims, but this does not 
mean that they all display religious behaviour to the same degree or that they all sub-
scribe to purely orthodox viewpoints. Turks differ from Moroccans in this regard. 
Just under a third of Turks pray fi ve times a day; two-thirds fasted every day during 
Ramadan and slightly more than 80% follow a daily halal diet. The corresponding 
fi gures for the Moroccan community are signifi cantly higher: two-thirds pray fi ve 
times a day, 90% fasted every day during Ramadan and 89% follow a halal diet on a 
daily basis. When it comes to opinions on following the rules of Islam, school choice 
and wearing the headscarf, Moroccans are again more orthodox than Turks. 

Concentration neighbourhoods
The geographical concentrations of non-Western ethnic minorities are expanding 
and deepening. The number of municipalities and postcode districts with just a few 
immigrant residents is declining, while the proportion with higher ethnic minor-
ity concentrations is increasing. Moreover, that increase is greatest in areas which 
already have relatively high immigrant concentrations. The postcode districts with 
the highest concentrations of ethnic minorities in the large and medium-sized 
municipalities have had those high concentrations for a considerable time, and the 
proportion of ethnic minorities has increased further in these districts. As the share 
of indigenous residents in these concentration neighbourhoods has declined in the 
four largest Dutch municipalities (the G4 municipalities), the opportunities for con-
tact with the indigenous population have reduced further in recent years.

The Surinamese, Turkish and Moroccan residents are increasingly moving out of 
the inner cities into the suburbs. ‘Their’ place in the old inner-city neighbourhoods 
is often taken by immigrants from asylum countries. The trend towards suburbani-
sation is strongest in Amsterdam, and more specifi cally in the ‘satellite’ town of 
Almere, where the proportion of Surinamese residents (10%) now surpasses that in 
Amsterdam (9% and declining). The Moroccan and Turkish populations in Almere 
are also increasing rapidly. In other regions, too, the ethnic minority population 
is growing faster in suburban areas than in the central cities, although in absolute 
numbers those cities – with the exception of Amsterdam – still account for by far the 
greatest part of the growth in the ethnic minority population. 
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Ethnic minorities often in housing of poorer quality
Housing quality is poorest in the ‘black’ neighbourhoods and highest in the ‘white’ 
neighbourhoods, measured by characteristics such as owner-occupied homes, 
single-family homes and above all home size. All non-Western ethnic minority 
groups in each of the neighbourhood types live in housing of poorer quality. For 
Turkish and Moroccan residents, the number of square metres per occupant in the 
home stands out unfavourably. On the other hand, the groups with the biggest dis-
advantage have made the most rapid improvements since 1998. 

The market value per square metre of homes in the four largest municipalities (the 
G4) is substantially lower in ‘black’ neighbourhoods than in mixed and ‘white’ 
neighbourhoods, including – albeit to a lesser extent – in new-build developments. 
When it comes to rented homes, by contrast, (gross) rents in ‘black’ neighbourhoods 
are signifi cantly cheaper precisely in the new-build sector. The low status of these 
neighbourhoods is refl ected in the market values. For between one in four and one in 
fi ve owners of homes in ‘black’ neighbourhoods, the low cost was the main reason 
for choosing to live there. This applies to the greatest extent for indigenous and 
Surinamese residents.

‘Black’ neighbourhoods: complaints about liveability and safety
‘Black’ neighbourhoods do not come out well as regards residential quality; the 
most frequent complaints from residents concern urban blight and nuisance in the 
neighbourhood. Three-quarters of the areas designated by Integration Minister Ella 
Vogelaar as problem neighbourhoods are situated in ‘black’ neighbourhoods. The 
residents of these neighbourhoods are less optimistic about the present situation in 
their neighbourhood and the way they expect it to develop in the coming year. On the 
other hand, the level of optimism in these – predominantly ‘black’ – ‘problem neigh-
bourhoods’ has grown since 2002. The different groups are unanimous in their view 
that having a large number of ethnic minorities in a neighbourhood is not a good 
thing. In general, people in ‘black’ neighbourhoods have less contact with neigh-
bours and fellow residents, and the occupancy turnover is also greater. By contrast, 
Surinamese and Antilleans residents in ‘black’ neighbourhoods actually have more 
contact with other residents.

All groups living in ‘black’ neighbourhoods feel less safe on the streets, at least as 
regards the adults. Strikingly enough, young members of ethnic minorities aged 
15-24 and living at home feel more unsafe in ‘white’ neighbourhoods. Dissatisfaction 
runs relatively high as regards the provisions for young people at neighbourhood 
level, but this is not reserved for ethnic minority households in ‘black’ neighbour-
hoods: these provisions also largely fall short of expectations in other neighbour-
hoods.
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High level of satisfaction for ethnic minority residents of new-build developments
The homes occupied by members of ethnic minorities in the last two years on gov-
ernment-designated new-build developments (‘Vinex’ developments) compare very 
favourably with those in all older neighbourhoods and also with new-build homes in 
urban regeneration areas: there are far more owner-occupied homes, three-quarters 
of the homes are single-family dwellings and on average they are almost 40 square 
metres larger than new-build homes in the old neighbourhoods. The ethnic minor-
ity population who have moved to these homes resemble the indigenous new-build 
pioneers socioeconomically: they are better educated, have higher incomes, are pre-
dominantly families and have made a deliberate choice for a new-build neighbour-
hood. The level of satisfaction in the Vinex developments stands head and shoulders 
above that in other residential settings. The homes in districts built in the 1970s and 
80s (and early 90s) are the most competitive for ethnic minorities in the old neigh-
bourhoods. Yet a proportion of ethnic minority residents of the old neighbourhoods 
make a very deliberate choice for a new-build home in the older neighbourhoods 
(built prior to 1971). The dissatisfaction among these residents with the residential 
setting, and in particular with the urban blight and nuisance, is marked, and is actu-
ally greater than that among the residents in the old areas of these neighbourhoods. 

Ethnic minorities overrepresented in crime suspect records 
In 2004, 1.4% of the indigenous population aged between 12 and 60 years were 
recorded as suspects by the police. The corresponding fi gure for non-Western ethnic 
minorities was 4.5%: more than three times as high. Of the individual non-Western 
immigrant groups, Antilleans were registered as suspects most often (7.5%), Turks 
least frequently (3.7%). The highest percentage of suspects among minors (aged
12-17 years) occurred among Moroccans (8.1%), followed by Antilleans (7.2%), 
Surinamese (5.1%), Turks (4.0%) and indigenous young people (1.6%). The percent-
ages for adults (aged between 18 and 60 years) recorded as suspects were 7.6% for 
Antilleans, 5.6% for Moroccans, 5.1% for Surinamese, 3.6% for Turks and 1.3% for 
indigenous adults.

Even after correcting for a number of socioeconomic background variables, the 
probability of being suspected of an offence is still considerably greater in the four 
main ‘traditional’ non-Western ethnic minority groups. Particularly notable in those 
fi gures is the heavy overrepresentation of second-generation Moroccans and fi rst-
generation Antilleans. The fi gures also reveal that non-Western ethnic minorities 
are more often recorded as suspects of a crime a second time than is the case for the 
indigenous population.

In all groups, the highest concentration of suspects is in the age group 15-20 years. 
After this age, the proportion of suspects declines fairly rapidly. Antilleans are an 
important exception to this pattern, however: their ‘age-crime curve’ continues for 
considerably longer and only begins to decline substantially at the age of 40.
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These fi gures are based on the number of suspects recorded by the police, which are 
linked to the Social Statistics Database (SBB) maintained by Statistics Netherlands 
(cbs). This makes it possible to ascertain for every person living in the Netherlands 
whether or not he or she has at some time been suspected of committing an offence. 
These rather unique integrated and individualised population fi gures do not how-
ever provide a complete description of crime in the Netherlands; a substantial ‘dark 
number’ remains. However, there are no hard indications that this dark number 
differs between the various ethnic groups living in the Netherlands.

The position of ethnic minority women
The position of Turkish and Moroccan women in the Netherlands differs from that 
of Surinamese, Antillean and indigenous women. The former are more often in a 
disadvantaged position, while the latter group can be more often regarded as suc-
cessful. The majority of Turkish and Moroccan women have a low education level, 
and a large minority have diffi culty with the Dutch language. Partly because of these 
factors, their labour market participation rate is relatively low (though has risen over 
the longer term), and few of them are economically independent. This is also con-
nected with the fact that they hold more traditional views about the role of women 
than the other groups, and with their relatively strong religious convictions.

When considering these fi ndings it should be borne in mind that there are wide dif-
ferences between fi rst and second-generation Turkish and Moroccan women. Girls 
and young women are increasingly participating in higher education (and more suc-
cessfully than boys). They also have their fi rst child at a later age than their mothers, 
and moreover has substantially fewer children. These are favourable trends for their 
(future) participation in the labour market.

Surinamese women are in the best position of all ethnic groups. They are more often 
in paid employment (slightly less often than indigenous women) and are the most 
economically independent, more so in fact than indigenous women. This is prob-
ably because they more often work in full-time and extended part-time jobs than the 
other groups of women. Antillean women have a job slightly less often and achieve 
less economic independence than their Surinamese and indigenous counterparts. 
In other respects, Surinamese and Antillean women are fairly comparable: they are 
reasonably well educated (though slightly less so than indigenous women), hold 
modern views about the role of women and maintain relatively frequent contacts 
with the indigenous community.

Generally speaking, ethnic minority women are in a worse position than men. The 
differences are particularly wide in the Turkish and Moroccan communities, and 
especially in the areas of employment and income.
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Mutual perceptions
Since as long ago as the 1980s and early 90s, a sizeable proportion of the Dutch pop-
ulation have taken a negative view of the presence of ethnic minorities. This applies 
in particular for those with a low education level. Half the population believe there 
are too many immigrants in the Netherlands and would prefer not to have ethnic 
minority neighbours. Opinions have thus remained fairly stable over a considerable 
period: the indigenous population has never been very positive in its opinions of 
ethnic minorities. Yet in the fi rst years of the 21st century we saw a certain harden-
ing of attitudes towards ethnic minorities. These views reached their most nega-
tive point in 2002, the year of the murder of the politician Pim Fortuyn, who spoke 
vociferously about the problems of immigration. This was followed by something of 
a reversal in mood, which occurred more rapidly among the better educated indig-
enous population. Today, opinions appear to have mellowed somewhat; the Nether-
lands now adopts a more relaxed view to the presence of ethnic minorities than it did 
a few years ago. 

However, these fi ndings offer little cause for self-congratulation. Both the indig-
enous and ethnic communities tend to avoid contact with each other. Discrimination 
is also an important issue. A sizeable proportion of the indigenous population tend 
to give priority to their own group on the housing market, and ethnic minorities 
relatively often feel that there is discrimination in the Netherlands, despite the fact 
that they are not much confronted with it personally. In addition, a considerable 
number of ethnic minorities have the feeling that they are accepted to only a limited 
extent in the Netherlands. 

The oppositions are particularly acute between Muslims and non-Muslims. Roughly 
half the indigenous population believe that the Western and Muslim lifestyles are 
irreconcilable, and there is also a great deal of criticism about the position of women 
in the Islamic culture. Conversely, many Turkish and Moroccan Moslems feel that 
there is little respect for the Islamic culture and that the Dutch look upon Islam too 
negatively. The expectations for the future are also anything but rosy. A large major-
ity of the population (both indigenous and ethnic minority) believe that tensions 
between groups in the Netherlands are becoming worse, and the fear of violence 
(both against Muslims and by Muslim extremists) is very real.

The opinions of better educated members of ethnic minorities present a dual picture. 
On the one hand they see themselves as well integrated, feel at home in the Nether-
lands more often than their peers with a low education level and are more tolerant 
with regard to things such as the position of women (and with regard to cultural 
values in general). However, the picture changes when it comes to acceptance and 
respect. It is then precisely the better-educated members of ethnic minorities who 
feel less accepted in the Netherlands. They also more frequently report being con-
fronted with discrimination. Moreover, better-educated Muslims feel there is often 
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a marked lack of respect for the Islamic culture. This would seem to be connected 
with the fact that they are more in touch with the political debate about the immigra-
tion issue and experience more resistance in their own lives. The fact that complet-
ing a good education does not always lead to social success for the better-educated 
 members of ethnic minorities is a major source of frustration.
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2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (2007). Paul Dekker en Tom van der 
Meer. isbn 978-90-377-0318-4

2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet (2007). Marion Duimel. 
isbn 978-90-377-0317-7.

2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvang-
beslissingen van moeders met jonge kinderen (2007). Ingrid Ooms, Evelien Eggink en 
Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6

2007/20 De sociale staat van Nederland 2007 (2007). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert 
Pommer (red.). isbn 978-90-377-0321-4

2007/21 Toekomstverkenning informele zorg (2007). Alice de Boer (red.). 
isbn 978-90-377-0319-1

2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting 
(2007). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978-90-377-0327-6

2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2007). Saskia 
Keuzenkamp en David Bos. isbn 978-90-377-0324-5

2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en 
inactieven (2007). Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel.
isbn 978-90-377-0316-0

2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland (2007). Carola 
Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7

2007/27 Jaarapport integratie 2007 (2007). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
isbn 978-90-377-0330-6

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8

Werkdocumenten
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). Mirjam de Klerk, 

Jurjen Iedema en Crétien van Campen. isbn 90-377-0268-6



330 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

122 Gezond en wel met een beperking (2006). Crétien van Campen (red.). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). Henrieke 

Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0276-7
125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). 

Edwin van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. isbn 90-377-0278-3
126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). Arjan Soede. isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). Henrieke Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). Jos Becker en Joep de Hart. isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). Isolde Woittiez en Michiel Ras. isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). Esther van den Berg. isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne 

 Janssen. isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007). Rob Gilsing. 

isbn 978-90-377-0297-2
134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie (2006). 

Lisette Kuyper en Floor Bakker. isbn 978-90-377-0299-6

Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). Paul Schnabel, Paul Dekker en 

Vic Veldheer (red.). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). Jaco Dagevos. 

isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). Jaco Dagevos en Maurice Gesthuizen. isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). Kees Schuyt, Jan-Willem Duyvendak 

en Theo Roes. isbn 90-377-0272-4
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006).

Anja Steenbekkers, Carola Simon en Vic Veldheer. isbn 90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). Koen Breedveld, Andries van 

den Broek, Jos de Haan, Lucas Harms, Frank Huysmans en Erik van Ingen. 
  isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006). Lucas 

Harms. isbn 90-377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (red.). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers. 
isbn 978-90-377-0315-3
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