
DEMOS JAARGANG 22 NUMMER 7 65

herkomstgroepen hadden, in tegenstelling tot
autochtonen en westerse allochtonen, in-
stroompercentages die onder het landelijk ge-
middelde lagen.
De tabel laat zien dat in 2005 meer dan de helft
van de instromers in het hoger onderwijs be-
stond uit vrouwelijke studenten. Dit geldt voor
alle herkomstgroepen. Vooral onder Antillianen
(60 procent) en Surinamers (59 procent) was
het aandeel vrouwelijke instromers erg groot.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft al
vaak aangetoond dat de prestaties van niet-
westerse allochtonen in het basisonderwijs
achterblijven bij die van autochtone leerlingen.
De (intergenerationele overdracht van) taal-
achterstand van niet-westerse allochtonen is
hier waarschijnlijk de belangrijkste achterlig-
gende oorzaak van. 
Op oudere leeftijd worden schoolprestaties en -
keuzes minder beïnvloed door de sociaal-eco-
nomische positie van de ouders van de leerlin-
gen dan op jongere leeftijd. Ondanks dit gege-
ven en het feit dat er in tegenstelling tot het ba-
sisonderwijs schoolsoorten van verschillende
niveau’s zijn, presteren ook in het voortgezet
onderwijs niet-westerse allochtone leerlingen
gemiddeld minder dan hun autochtone klasge-
noten. Zo is de schooluitval in het voortgezet
onderwijs onder niet-westerse allochtonen aan-
zienlijk hoger dan onder autochtonen en zijn de
slagingspercentages van niet-westerse allochto-
ne eindexamenkandidaten lager dan die van
autochtonen in de hoogste klassen van het
voortgezet onderwijs. 
Recent onderzoek (zie kader pag. 68) naar de
participatie en prestaties van allochtonen in het
hoger onderwijs wijst uit dat ook daar sprake is
van achterstand. 

Van middelbare school naar hbo of wo 

Niet-westerse jongeren die hun havo- of vwo-
diploma hebben behaald kiezen daarna vaak en
in hogere mate dan autochtone jongeren voor
het hoger onderwijs. Bij Turken en Marokka-
nen stroomt zelfs meer dan 90 procent in het
daaropvolgende jaar door, bij autochtonen is
dat niet meer dan 80 procent. In verhouding tot
autochtone jongeren kiezen ook meer niet-
westerse jongeren voor de hoogst mogelijke ver-
volgopleiding (dat wil zeggen van de havo naar
het hbo en van het vwo naar het wo).
Om na te kunnen gaan welk deel van de jonge-
ren per herkomstgroep hoger onderwijs gaat
volgen is gekeken naar het aantal eerste in-
schrijvingen in het hoger onderwijs als percen-
tage van het gemiddelde aantal 18-20 jarigen. In
2005 schreef zich gemiddeld 51 procent van de
in Nederland woonachtige jongeren van 18-20
jaar voor het eerst in voor een opleiding in het
hoger onderwijs (zie tabel 1). Alle niet-westerse
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Tabel 1. Instroom in het hoger onderwijs naar type, herkomst en geslacht in 2005

Autochtoon 80.624 54 52 74 26

Marokko 1.933 33 56 87 13

Turkije 1.744 29 53 84 16

Suriname 2.556 42 59 83 17

Nederlandse Antillen en Aruba 973 36 60 79 21

Overig niet-westers allochtoon 4.325 38 51 71 29

Westers allochtoon 7.625 54 55 68 32

Totaal 99.780 51 53 74 26

* van het gemiddelde van het aantal 18-, 19- en 20-jarigen.

Per 100*Totaal Vrouwen (%) hbo (%) wo (%)
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Studiekeuze

De keuze van een studierichting is van belang
voor de kansen op de arbeidsmarkt en daarmee
relevant voor de integratie van allochtonen.
Daarom werd nagegaan of er tussen de verschil-
lende herkomstgroepen verschillen zijn in stu-
diekeuze. Tabel 2 geeft voor de instroomcohor-
ten 2005 per herkomstgroep het percentage
weer dat voor een bepaalde studierichting in het
hoger onderwijs koos.

De meest populaire onderwijssectoren zijn, zo-
wel bij autochtonen als bij allochtonen, econo-
mie, techniek, gedrag en maatschappij en
onderwijs. Binnen alle groepen is economie het
meest populair. Niet-westerse allochtonen kie-
zen meer dan gemiddeld een studie binnen de
sectoren economie en recht, waarvan wordt
verondersteld dat ze een hoog rendement op de
arbeidsmarkt hebben. 
Van de autochtone instromers koos 28 procent
in 2005 voor een studie binnen de sector eco-
nomie. Voor niet-westerse allochtonen varieer-
de in dat jaar dat percentage tussen de 35
(Antillianen) en de 45 (Turken). Dat het per-
centage Turkse en Marokkaanse studenten dat
kiest voor een opleiding binnen de sector eco-
nomie relatief hoog is, komt voor een deel
doordat relatief veel van hen voor het hbo kie-
zen waar deze sector populairder is dan in het
wo. In het hbo volgt meer dan een derde van de
hbo-studenten een opleiding binnen de sector
economie, in het wo is dat minder dan een vijf-
de. De sectoren landbouw en natuur, taal en
cultuur en gezondheidszorg zijn vergeleken
met autochtonen en westerse allochtonen on-
der niet-westerse allochtonen minder populair.
Daarbij valt op dat de sector gezondheidszorg
vooral door Turken en Marokkanen wordt ge-
meden en dat Marokkaanse instromers relatief
vaak kiezen voor een studie binnen de sector
gedrag en maatschappij en relatief zelden voor
een studie binnen de sector techniek. De sector
onderwijs is minder populair bij de groep ove-
rige niet-westerse allochtonen. Een verklaring
daarvoor zou kunnen zijn dat personen uit de-
ze herkomstgroep vaak nog niet zo lang in
Nederland verblijven en daardoor een taal-
achterstand hebben. Een opleiding (en vervol-
gens een baan) in de onderwijssector, waar
voor het overgrote deel les wordt gegeven in
het Nederlands, is voor hen daarom niet erg
aantrekkelijk.

Diplomaverwerving

Zoals reeds vermeld presteren niet-westerse al-
lochtone leerlingen in het basisonderwijs en in
het voortgezet onderwijs slechter dan autochto-
ne leerlingen. Als deze leerlingen echter met
succes een havo- of vwo-diploma hebben be-
haald, stromen zij in minstens gelijke mate door
naar het hoger onderwijs. Dit lijkt de stelling te
bevestigen dat de onderwijsloopbaan op oudere
leeftijd minder dan op jonge leeftijd wordt beïn-
vloed door de sociaal-economische positie van
de ouders van de leerlingen. 
De vraag is nu of er ook in het hoger onderwijs
nog verschillen zijn tussen studenten uit diverse
herkomstgroepen in de mate waarin en de snel-
heid waarmee ze hun diploma behalen. Op
grond van bovengenoemde stelling zouden wei-
nig tot geen verschillen mogen worden ver-
wacht. Het is zelfs mogelijk dat gemiddeld rela-
tief meer niet-westerse allochtone dan autoch-
tone studenten een opleiding in het hoger
onderwijs afronden, en dat veel van hen in een
hoger tempo de eindstreep halen, omdat zij op
jongere leeftijd ondanks grotere obstakels (hun
taalachterstand bijvoorbeeld) toch een havo- of
vwo-diploma behaalden.

Tabel 2. Studierichting in het hoger onderwijs naar herkomst, instroomcohort 2005

Autochtoon 14 5 17 11 28 3 16 6

Marokko 14 1 9 4 40 4 25 2

Turkije 13 2 13 6 45 5 15 2

Suriname 10 2 13 7 43 4 19 3

NA en Aruba 11 2 15 10 35 3 20 4

Over. niet-W. allochtoon 5 6 18 10 40 4 12 6

Westers allochtoon 11 4 14 9 32 5 16 10

Totaal 14 4 16 11 30 3 16 6

Taal en
cultuur

Gedrag en
maatsch.RechtEconomie

Gezond-
heidTechniek

Landbouw
en natuurOnderwijs

Figuur 1. Percentage met een einddiploma hoger onderwijs naar herkomst, instroomcohort 1995
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Figuur 2. Percentage met een einddiploma hoger onderwijs naar herkomst en type hoger onderwijs, 

instroomcohort 1995

0

10

20

30

40

50

60

70

200320022001200019991998199719961995

Niet-westers allochtoon hboNiet-westers allochtoon woAutochtoon hboAutochtoon wo

%



demodata
In 2005 werkte 52 procent van de mannen en 27 procent

van de vrouwen van 55-64 jaar. In 1992 was dit nog res-

pectievelijk 40 en 11 procent. Jongere ouderen die in

2002 door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de ar-

beidsmarkt moesten verlaten, vielen gemiddeld 22 pro-

cent in hun inkomen terug; bij mensen die met prepensi-

oen of VUT gingen daalde het inkomen met 15 procent.

Bij de 55-64 jarigen bevindt één op de tien huishoudens

(150.000 personen) zich onder de armoedegrens. Onder

65-plussers is het aandeel ouderen met een laag inko-

men de afgelopen tien jaar gedaald (SCP).
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Beschrijvende analyses van gegevens uit het
Centraal Register Ingeschrevenen Hoger Onder-
wijs (CRIHO) laten echter het tegendeel zien:
autochtonen ronden in hogere mate dan niet-
westerse allochtonen met succes een opleiding
in het hoger onderwijs af. Bovendien hebben
autochtonen, die met succes een opleiding af-
ronden, hier gemiddeld minder tijd voor nodig
gehad dan hun niet-westerse allochtone studie-
genoten. Uit figuur 1 blijkt dat 57 procent van al-
le autochtonen die in 1995 voor het eerst in-
stroomden in het hoger onderwijs in 2000 een
einddiploma (dat wil zeggen minimaal een ba-
chelordiploma hbo of een bachelor-, master- of
doctoraaldiploma aan een universiteit) in het
hoger onderwijs had behaald. Van de Marokka-
nen, Turken en Surinamers en Antillianen was
dat slechts respectievelijk 42, 35 en 36 procent.
Drie jaar later, in 2003, had van de autochtonen
inmiddels 67 procent een diploma tegenover 55
procent van de Marokkanen, 49 procent van de
Turken en 52 procent van de Surinamers en
Antillianen. 
In figuur 2 wordt onderscheid gemaakt naar het
type hoger onderwijs (hbo of wo). In deze figuur
zijn alle studenten in beschouwing genomen die
zich in 1995 voor het eerst inschreven. Studen-
ten die zich in 1995 voor het eerst inschreven
om een opleiding aan een universiteit te gaan
volgen en die eerder aan een hbo-instelling had-
den gestudeerd zijn hier in tegenstelling tot in fi-
guur 1 ook in de berekeningen van de cumula-
tieve slagingspercentages meegenomen.
Zowel in het wo als in het hbo zijn er grote ver-
schillen in de mate waarin en de snelheid waar-
mee autochtonen en niet-westerse allochtonen
een einddiploma verwerven. Van alle autochto-
ne studenten die in 1995 voor het eerst in-
stroomden in het wo had in 2003 60 procent
een einddiploma behaald, van de niet-westerse
allochtone studenten was dat 43,5 procent. Bij
hbo-studenten was dat respectievelijk 68 en 51
procent. Uit de figuur blijkt dat hbo-studenten
een grote kans hebben om af te studeren. Bo-
vendien doen degenen die een hbo-opleiding af-

ronden dat in een gemiddeld kortere tijd dan
studenten die afstuderen aan een universiteit.
Als we dit gegeven combineren met het feit dat
westerse allochtonen relatief erg vaak een uni-
versitaire opleiding volgen, kunnen we ook de
inhaalslag (dat wil zeggen de snellere stijging
van het percentage met een einddiploma) na vijf
jaar van westerse allochtonen ten opzichte van
de andere herkomstgroeperingen, die in figuur 1
is te zien, verklaren.
Vrouwen studeren in het hoger onderwijs ge-
middeld in hogere mate en sneller af dan man-
nen (zie figuur 3). Van instroomcohort 1995 had
na acht jaar 72 procent van de autochtone vrou-
wen een einddiploma hoger onderwijs tegeno-
ver 63 procent van de autochtone mannen. Ma-
rokkaanse en Turkse vrouwen halen percenta-
ges die (enigszins) zijn te vergelijken met die van
autochtone mannen. Marokkaanse en Turkse
mannen blijven hier ver bij achter. Zo haalde
nog geen 40 procent van de Turkse mannen die
in 1995 begonnen met een opleiding in het ho-
ger onderwijs een einddiploma voor 2004.

Figuur 3. Percentage met een einddiploma hoger onderwijs naar herkomst en geslacht, instroomcohort 1995
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Van de 188.000 kinderen die in 2005 in Nederland werden ge-

boren had een kwart een moeder van 35 jaar of ouder. Bij

6.500 kinderen was de moeder zelfs 40 jaar of ouder. Van de

vrouwen die in 2005 een kind kregen, waren meer dan 46.000

35 jaar of ouder. In 1995 waren dat er nog 31.000. De stijging

komt voor een deel doordat er vergeleken met 1995 meer

vrouwen van deze leeftijd zijn. Daarnaast krijgen ze ook vaker

kinderen. In 2005 kregen 62 van de 1.000 vrouwen van 35 tot

40 jaar een kind. In 1995 waren dit er nog 45. Sinds 1970 is het

niet meer voorgekomen dat vrouwen van 40 jaar of ouder zo-

veel kinderen kregen. Een kwart van hen werd voor het eerst

moeder. In 1970 was dat nog tien procent. In die tijd ging het

vooral om vrouwen die vier of meer kinderen kregen. Ook

vrouwen van 30 tot 35 jaar krijgen gemiddeld meer kinderen.

(CBS).
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Mogelijke verklaringen

Zoals reeds vermeld laten niet-westerse al-
lochtonen hun studiekeuze mogelijk ge-
middeld meer dan autochtonen bepalen door
extrinsieke en minder door intrinsieke moti-
vaties. Dit wil zeggen dat niet-westerse alloch-
tone studenten meer dan gemiddeld een stu-
die kiezen waarvan wordt verondersteld dat
deze een hoog rendement heeft op de arbeids-
markt en dat zij daarbij gemiddeld minder be-
lang hechten aan de vakinhoudelijke kanten
van de opleiding. Dit kan mede bijdragen aan
het relatief lage percentage allochtone studen-
ten dat een einddiploma behaalt. Studenten
met een relatief hoge intrinsieke studiemoti-
vatie blijken namelijk meer studievoortgang
te behalen dan studenten met een lage intrin-
sieke studiemotivatie. Dat er proportioneel
meer oudere allochtone studenten beginnen
met een opleiding in het hoger onderwijs zou
tevens een deel kunnen verklaren van het la-
gere percentage dat een einddiploma behaalt
(zie kader). Ook het minder kunnen beschik-
ken over (materiële) hulpbronnen zou hier-
van een oorzaak kunnen zijn. Wellicht dat
niet-westerse allochtone studenten van wie de
ouders gemiddeld over minder materiële (fi-
nanciële) hulpbronnen beschikken geneigd
zijn om meer naast hun studie te werken zo-
dat ze zich relatief minder op hun studie kun-
nen focussen. Verder kunnen zij het zich wel-
licht minder dan autochtone studenten per-
mitteren om na een mislukte studie een ande-
re studie te beginnen. Uit een recent onder-
zoek onder Britse studenten door het Institute
for Employment Studies in Brighton blijkt dat
financiële problemen en problemen met het
combineren van een studie met parttimewerk
het afronden van een studie in het hoger
onderwijs in de weg staan. Studenten afkom-

stig uit etnische minderheidsgroepen hebben
in hogere mate met deze problemen te kam-
pen dan autochtone studenten. De bevindin-
gen van een al wat ouder Nederlands onder-
zoek door het Kohnstamm Instituut naar de
studiekeuzen en -motieven van aankomende
en eerstejaarsstudenten (cohort 1997-1998),
lijken dit te staven. Uit dat onderzoek blijkt
dat allochtone studenten geen steun van hun
ouders verwachten als er geen studiefinancie-
ring meer wordt verschaft en dat zij gemiddeld
een twee maal zo hoge studieschuld aan hun
studie denken over te houden.
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Dit artikel is gebaseerd op de zogenaamde Integratiekaart, een project van het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie in samenwerking met het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS). De kaart, ook wel monitor genoemd, is een wetenschappelijk instrument

waarbij met behulp van gegevensbestanden van het CBS, het WODC en andere instellingen de integratie

van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk wordt gevolgd. Een van de onderwerpen die in de In-

tegratiekaart 2005 aan bod komt is de participatie en prestatie van allochtonen in het hoger onderwijs.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal Register Ingeschrevenen Hoger

Onderwijs (CRIHO).

LEEFTIJD EN STUDIEUITVAL

Uit onderzoek van Crul en Wolff van het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) van de Universiteit

van Amsterdam is gebleken dat leeftijd een belangrijke determinant is van studie-uitval in het eerste en

tweede jaar van een opleiding in het hoger onderwijs. Oudere studenten hebben een hoger uitvalpercenta-

ge doordat de tijd die men op latere leeftijd aan een studie kan besteden vaak moet concurreren met tijd die

men moet besteden aan werk en/of gezin. Bij allochtonen overlapt dit verschijnsel voor een groot deel de

eerstegeneratieproblematiek, omdat eerstegeneratie- allochtonen gemiddeld ouder zijn als ze gaan stude-

ren. De hogere uitvalcijfers van de eerste generatie zijn volgens Crul en Wolff niet zonder meer aan de eer-

stegeneratieproblematiek te wijten, omdat zij ook een grotere uitval bij oudere autochtone studenten con-

stateren. Om deze reden wordt in dit artikel dan ook verder geen onderscheid gemaakt tussen eerste- en

tweedegeneratie-allochtonen. Bovendien is het waarschijnlijk dat een groot deel van de eerstegeneratie-

allochtonen die aan het hoger onderwijs deelnemen al op (zeer) jonge leeftijd naar Nederland is gemi-

greerd. Dit geldt uiteraard meer voor Marokkanen, Turken en Surinamers dan voor Antillianen en allochto-

nen die bijvoorbeeld in het kader van asielmigratie naar Nederland zijn gekomen.




