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Samenvatting 

Dit proefschrift bestaat uit  vier  studies naar de positie  van  leerlingen met een 

migranten achtergrond  in het voortgezet onderwijs, die wonen  in de vier grote steden 

Amsterdam,  Rotterdam, Utrecht  en Den Haag. De  onderwijsprestaties  van migranten 

leerlingen, en de segregatie van scholen en buurten, zijn al enkele decennia onderwerp 

van verhit debat  in Nederland. Crul, Schneider en Lelie (2009)  laten zien dat de kansen 

voor  een  12‐jarige  migranten  leerling  (hun  studie  gaat  voornamelijk  over  Turkse 

leerlingen) om geconfronteerd te worden met schoolproblemen die uiteindelijk kunnen 

leiden tot uitval, vrijwel even groot zijn als de kansen om uitzonderlijk succesvol te zijn in 

het  onderwijs,  en  het  opleidingsniveau  van  de  ouders  verre  te  overtreffen.  In  het 

maatschappelijke  debat  echter,  lijkt  deze  succesvolle  groep  vrijwel  aan  het  zicht 

onttrokken  te  zijn. Het  is  zorgwekkend  dat  niet  zelden  in  categorische  termen wordt 

gesproken  over  problemen  van  bijvoorbeeld  Marokkaanse  leerlingen,  die  zouden 

kunnen suggereren dat hun Marokkaanse afkomst de hoofdoorzaak van hun problemen 

is;  tevens  lijkt  er  geen  rekening  mee  te  worden  gehouden  dat  de  leerlingen  met 

schoolproblemen,  niet  dezelfde  individuen  zijn  als  de  succesvolle  leerlingen.  Verder 

laten nationale statistieken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) een 

gestage toename van het percentage migranten leerlingen op HAVO en VWO zien. 
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Het zal duidelijk zijn dat een opleiding die geen recht doet aan het niveau van je 

capaciteiten,  en  die  leidt  tot  een  positie  op  de  arbeidsmarkt  waarin  je  je  ambities 

onvoldoende kunt verwezenlijken, voor  iedere  jongere een groot persoonlijk drama  is. 

Daarnaast echter, vormen  jongeren met een migranten achtergrond een groot aandeel 

van het  toekomstige arbeidspotentieel; zeker  in een vergrijzende samenleving hebben 

wij hen hard nodig. Tenslotte  tonen Groot en Maassen van den Brink  (2003) en Levin 

(2011)  overtuigend  aan  dat  geen  investering  een  grotere  opbrengst  genereert  dan 

investeringen in het onderwijs, en dat de kosten van falen zeer hoog zijn. Een belangrijke 

bijdrage  van  hun  werk  is  het  pleidooi  om  de  opbrengsten  van  het  onderwijs  te 

berekenen  over  het  totale  werkende  leven  van  een  individu,  en  niet  slechts  als  de 

kosten per capita per jaar in het funderend onderwijs. 

De  vier  studies  in  dit  proefschrift  onderzoeken  1)  of  kenmerken  van  de  buurt 

waar  migranten  jongeren  wonen,  samenhangen  met  hun  niveau  in  het  voortgezet 

onderwijs, 2) hoe een stabiele school carrière, niet onderbroken door een overstap naar 

een  andere  school,  samenhangt  met  succes,  3)  hoe  school  keuze,  gemeten  als  de 

reisafstand  naar  een  school  die  wordt  verkozen  boven  de  dichtstbijzijnde  school, 

verschilt  tussen  diverse  etnische  groepen,  en  4)  hoe  de  transfer  van  toepasbare 

wetenschappelijke  kennis  scholen met  veel migranten  leerlingen  kan ondersteunen  in 

hun werk.  

In  hoofdstuk  2  wordt  beschreven  hoe  het  percentage  16‐jarige  Nederlands‐

Marokkaanse  jongeren, gemeten op het niveau van het 4‐cijferige postcodegebied van 

hun woonadres,  samenhangt met  deelname  aan  HAVO  of  VWO.  Deze metingen  zijn 

uitgevoerd voor alle postcodegebieden in de vier grote steden, en daarnaast apart voor 

postcodegebieden  met  geaccumuleerde  sociaaleconomische  problemen.  Tenslotte  is 

onderzocht  hoe  de  deelname  aan  HAVO  of  VWO  onder  Nederlands‐Marokkaanse 

leerlingen  samenhangt  met  het  totale  percentage  16‐jarigen  met  een 

migrantenachtergrond binnen het postcodegebied waar zij wonen. Ten behoeve van dit 

onderzoek is een data set samengesteld uit CBS data (Centraal Bureau voor de Statistiek) 

en data beschikbaar gesteld door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen CFI). 

De associatie tussen de etnische compositie op postcodeniveau en deelname aan 

HAVO  of  VWO  (als maat  voor  onderwijssucces) werd  geanalyseerd  door middel  van 

LOWESS  regressies  (Locally  Weighted  Scatterplot  Smoothing)  en  lineaire  regressies 
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(OLS). De  resultaten  laten  zien dat er over het geheel een negatief  verband  is  tussen 

deze  twee  variabelen,  de  dispersie  van  de  datapunten  is  echter  substantieel.  De 

gemiddelde  deelname  aan  HAVO  of  VWO  onder  Nederlands Marokkaanse  leerlingen 

was    in   2009 20.5%,  tegen 45.1% onder Nederlandse  leerlingen  (Bron: Ministerie van 

Onderwijs,  Cultuur  en  Wetenschappen).  Met  de  kanttekening  dat  deze  nationale 

gemiddelden niet zondermeer vergeleken kunnen worden met de deelpopulatie die  in 

dit onderzoek is onderzocht, valt op dat alleen in postcodegebieden met rond de 40% of 

meer Nederlands‐Marokkaanse jongeren als aandeel van de populatie van 16‐jarigen, de 

deelname  onder  dit  landelijke  gemiddelde  komt.  De  verschillen  tussen  alle 

postcodegebieden‐ en probleemwijken  in het bijzonder, zijn marginaal. De bevindingen 

in  dit  hoofdstuk  lijken  geen  stevige  onderbouwing  te  bieden  voor  een  actief 

desegregatie  beleid  rond  schoolplaatsing.  Om  verder  te  onderzoeken  welke  andere 

factoren, naast etniciteit, schoolkeuze en niveau  in het voortgezet onderwijs sturen,  is 

een breder onderzoek uitgevoerd, dat in hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd. 

In  het  maatschappelijke  debat  over  de  onderwijs  prestaties  van  migranten 

leerlingen,  met  name  Nederlands‐Marokkaanse  leerlingen,  stonden  enkele  postcode 

gebieden  in Amsterdam West  in het centrum van de belangstelling. Door de aandacht 

voor veel  zorgen en problemen  in dit  stadsdeel,  leken ook hier  succesvolle migranten 

leerlingen  geheel  buiten  beeld  te  blijven,  of  werden  zij  geportretteerd  als  de 

uitzondering  die  de  regel  bevestigt. Om  een  beter  beeld  te  krijgen  van  jongeren  die 

wonen  in  postcode  1061,  1062  en  1063  in  Amsterdam  West,  werd  een  data  set 

geanalyseerd  die  beschikbaar  werd  gesteld    door  de  Dienst  Maatschappelijke 

Ontwikkeling  (DMO)  van  de  gemeente  Amsterdam.  Deze  data  set  bevat  een 

gedetailleerde  schoolloopbaan  historie,  met  alle  exacte  in‐  en  uitschrijfdata  in  het 

onderwijs, van alle 16‐22  jarigen woonachtig  in de bovengenoemde drie postcodes op 

de  peildatum  31  juli  2009.  Bij  de  start  van  dit  onderzoek  waren  er  geen 

onderzoeksvragen  vooraf,  maar  gingen  we  op  zoek  naar  eventuele  opvallende 

fenomenen  in  de  data. Onmiddellijk,  al  bij  eerste  beschouwing  van  de  data,  viel  het 

opvallend  grote  aantal  in‐  en  uitschrijvingen  op  een  school  op,  in  het  geval  van 

substantiële aantallen  individuen; dit  inspireerde onze hoofdvraag, hoe  switchen naar 

een  andere  school  de  resultaten  van  leerlingen  beïnvloedt.  De  tellingen  die worden 

gepresenteerd  in  dit  hoofdstuk  laten  verschillende  frequenties  van  switching  tussen 



   

186 

etnische  groepen  zien,  en  een  substantieel  verschil  tussen  migranten  leerlingen  en 

Nederlandse  leerlingen.  In het geval van Marokkaanse  leerlingen behaalde 87.4% een 

diploma  op  HAVO/VWO  niveau, wanneer  zij  hun  gehele  school  periode  op  dezelfde 

school bleven. Onder de Marokkaanse  leerlingen die hun derde school voor voortgezet 

onderwijs verlieten, had nog slechts 39.1% een diploma behaald.  

Om  switchen  in  de  drie  onderzochte  postcodes  te  kunnen  vergelijken  met  

switchen  in de  rest van Amsterdam,  is een  tweede  serie analyses uitgevoerd op basis 

van  de  BRON  data  (burger  service  nummer  en  onderwijsnummer;  DUO,  Ministerie 

OCW). Deze analyses laten zien dat met name Nederlands Marokkaanse leerlingen die in 

de drie postcodegebieden wonen, vaker switchen dan Marokkaanse leerlingen in de rest 

van Amsterdam Over het algemeen switchen migranten leerlingen vaker dan leerlingen 

van  Nederlandse  origine,  hoewel  er  verschillen  zijn  tussen  etnische  groepen.    In 

ongeveer  een  derde  van  de  gevallen  switchen  leerlingen  binnen  een  groep  van 

samenwerkende scholen.  

De  BRON  data maken  het mogelijk  om  de mobiliteit  naar  een  hoger  of  lager 

niveau  in  het  voortgezet  onderwijs  te  meten,  als  de  leerling  in  de  derde  klas  zit. 

Substantieel  meer  leerlingen  die  opstromen,  blijven  op  dezelfde  school.  Onder  de 

switchers  neemt  de  opstroom  af,  en  neemt  de  afstroom  toe.  Voor  Marokkaanse 

leerlingen  in Amsterdam,  is het verschil  in opstroom  tussen  leerlingen die niet‐ en die 

wel  switchen,  bijna  12  procentpunt.  In  tegenstelling  tot  de  hoge  kosten  die  gemoeid 

gaan  met  het  terugdringen  van  drop‐out,  zou  het  reduceren  van  switching  vrijwel 

kostenneutraal  kunnen  zijn,  omdat  het  succes  vooral  afhangt  van  goede 

overeenkomsten tussen scholen, en transparantie over het beleid om  leerlingen al dan 

niet vrijwillig over te plaatsen naar een andere school. 

Hoofdstuk  4  presenteert  een  studie  naar  patronen  van  schoolkeuze  in  het 

voortgezet  onderwijs.  In  Nederland  is  de  schoolkeuze  vrij,  (behoudens  enkele 

ontwikkelingen  rond  loting  bij  over‐intekening),  en  zijn  er  geen  financiële 

belemmeringen voor ouders, omdat het funderend onderwijs volledig door de overheid 

wordt gefinancierd. Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij een zeer rijke BRON data 

set  gebruikt, met  de  gegevens  van  16.071  leerlingen  die  in  2008  in  groep  8  van  de 

basisschool zaten, en ten tijde van ons onderzoek in de meeste gevallen in de derde klas 

van het voortgezet Onderwijs zaten. Voor een deel van de leerlingen waren ook de CITO 
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score en het advies van de docent van groep 8  in het basis onderwijs beschikbaar. De 

BRON data set met uitgebreide (volledig geanonimiseerde) gegevens op het individuele 

niveau,  werd  gekoppeld  aan  sociaal  economische  gegevens  op  buurtniveau  van  het 

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  , en 

kwaliteitsgegevens op school niveau van de Inspectie van het Onderwijs. Op deze wijze 

konden  wij  schoolkeuze  patronen  analyseren  op  basis  van  regressies  met  controle 

variabelen op het  individuele‐, buurt‐ en school niveau. 

Wij keken achtereenvolgens naar 1) de associatie tussen de gemiddelde afstand 

naar  school  en  individuele‐  en  sociaaleconomische  variabelen  voor  verschillende 

etnische groepen, 2) mogelijke verschillen tussen de groep die de dichtstbijzijnde school 

kiest en de groep die een andere school prefereert, 3) in het geval van leerlingen die niet 

de  dichtstbijzijnde  school  kiezen,  het  verschil  in  afstand  tussen  de  gekozen  en  de 

dichtstbijzijnde  school,  4)  het  verschil  in  kenmerken  tussen  de  gekozen  en  de 

dichtstbijzijnde  school en 5) de associatie  tussen  schoolkeuze en opwaartse mobiliteit 

naar een hoger niveau in het voortgezet, op individueel niveau.  

Onze resultaten  laten zien dat migranten  leerlingen gemiddeld minder ver naar 

school  reizen  dan Nederlandse  leerlingen.  Echter,  in  postcodegebieden met  een  lage 

gemiddelde SES (Sociaal Economische Situatie) reizen migranten leerlingen nog minder, 

maar  Nederlandse  leerlingen  juist  verder.  Daarentegen  in  rijke  buurten,  is  de 

gemiddelde afstand naar  school onder Nederlandse  leerlingen  laag. Enigszins  tot onze 

verrassing,  vonden  wij  geen  systematische  verschillen  tussen  de  groepen  die  de 

dichtstbijzijnde‐ of een andere school kozen. Maar er bleek een opmerkelijke verschil in 

school    preferenties  tussen  Nederlandse  leerlingen  en migranten  leerlingen  die  een 

school verder weg kozen: Nederlandsen leerlingen kozen gemiddeld een school met een 

lager  percentage migranten  leerlingen,  een  hogere  school  SES,  en  een  hoger  school 

eindexamen  gemiddelde‐  in  vergelijking  met  de  dichtstbijzijnde  school.  Bijvoorbeeld 

Nederlands‐Marokkaanse leerlingen daarentegen, kozen een school met een nog hoger 

percentage migranten leerlingen dan hun dichtstbijzijnde school, zelfs ten koste van een 

lagere  school  SES.  Mogelijk  hebben  wij  hier  patronen  van  zelfverkozen  segregatie 

zichtbaar gemaakt, een inspiratie voor vervolgonderzoek. Hoewel het verschil klein is, is 

de  kans  op  opwaartse  mobiliteit  (vooral  voor  migranten  leerlingen  een  belangrijk 
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mogelijkheid  om  de  prestatiekloof  te  versmallen)  statistisch  significant  iets  groter 

naarmate leerlingen dichter bij huis naar school gaan.  

 In  hoofdstuk  5  tenslotte, wordt  een  onderzoek  gepresenteerd  naar  de wijze 

waarop  toepasbare  resultaten  van  bestaand  wetenschappelijk  onderzoek,  gekoppeld 

kunnen worden aan actuele vragen van scholen met veel migranten leerlingen. Het idee 

voor dit onderzoek is ontstaan tijdens mijn promotie traject: vrijwel dagelijks verschijnen 

er wetenschappelijke publicaties over groepen  leerlingen die nog onvoldoende kansen 

hebben gekregen om op de juiste school, of het juiste niveau terecht te komen, gegeven 

hun  capaciteiten.  Veel  van  deze  inzichten  uit  wetenschappelijk  onderzoek  zouden 

vertaald  kunnen worden naar  innovatieve handelingspraktijken  in  scholen, en  zouden 

schoolleiders  en  docenten  kunnen  ondersteunen  in  het  nemen  van  strategische 

beslissingen. Echter, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek bereiken scholen niet 

of nauwelijks.   

Samen met  6  schoolleiders  in  het  voortgezet  onderwijs  in  Amsterdam,  is  een 

methode  ontworpen  en  getoetst  om  schoolvragen  te  verbinden  wetenschappelijke 

kennis.  1)  Op  basis  van  een  semigestructureerd  diepte‐  interview  met  individuele 

schoolleiders,  werden  belangrijke  schoolvragen  geïdentificeerd;  2)  in  de 

wetenschappelijke  literatuur werd gezocht naar een match met deze  thema's; 3) deze 

wetenschappelijke  inzichten  werden  gemotiveerd  per  brief  gerapporteerd  aan  de 

schoolleiders;  4)  na  3  maanden  werd  nagegaan  of  deze  aangedragen  kennis  was 

toegepast.  De  resultaten  laten  zien  dat  schoolleiders  inderdaad  belangrijke  vragen 

hebben,  die  in  vrijwel  alle  gevallen  konden  worden  gekoppeld  aan  toepasbare 

wetenschappelijke  inzichten.  De  meeste  vraagstukken  waren  van  conceptuele  of 

strategische aard, bijvoorbeeld over de  functie van de  school  in de  context van grote 

maatschappelijke vraagstukken  rond diversiteit; er waren nauwelijks vragen van meer 

instrumentele  aard,  wat  mogelijk  samen  kan  hangen  met  het  feit  dat  alleen 

schoolleiders  werden  geïnterviewd.  Schoolleiders  pleitten  voor  een  intermediaire 

functie  tussen het onderwijsveld en de  academische wereld, die naar hun  inzicht het 

beste  vervuld  zou  kunnen  worden  door  mensen  die  beide  werelden  van  binnenuit 

kennen.  Verder  hechtten  verschillende  schoolleiders  aan  vervolgonderzoek  naar  de 

concrete vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de lespraktijk in de klas. 
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Tijdens ons onderzoek kwamen wij een vrij ernstige belemmering voor scholen 

op het spoor: veel publicaties in wetenschappelijke tijdschriften zijn slechts beperkt vrij 

toegankelijk via het  internet, en kunnen alleen binnen de muren van een universiteit‐ 

waar  aanzienlijke  licence  fees worden betaald‐ worden  geraadpleegd. Deze beperking 

maakt  het  moeilijk  voor  schoolleiders  om  zelf  te  zoeken  naar  relevante 

wetenschappelijke publicaties. 


