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0 SAMENVATTING 

In dc opdracht van NWO voor dit onderzoek naar allochtonc academici werkzaam aan 
Nederlandse universiteiten, zijn vier ondcrzocksvragen gcformulecrd. Wc vatten hier dc 
belangrijkste antwoorden op deze vragen samen. 

(1) Welk aandeel hebben allochtone wetenschappelijk medewerkers aan de 
Nederlandse universiteiten? 

Deze vraag bUjkt nict eenvoudig en cenduidig te beantwoorden, omdat de Nederlandse 
universiteiten geen adequate personeelsregistratic vocren. Via verschillende 
onderzoeksmethoden hebbcn wc wcl een indicatic van dat aandeel verkregen, maar vooral 
inzicht in de diverse subgroepen daarbinnen: 

• Op grond van de Nederlandse onderzoeksHtcratuur, gesprekken met univcrsitaire 
P&O-medewerkers en rapportages in het kader van de Wet SAMEN kunnen we 
constateren dat allochtone academici stcrk zijn ondervertegenwoordigd. Een 
elektronische enquete onder het wetenschappelijk personeel van vier Nederlandse 
universiteiten lecrt dat de absolute ondcrgrens van hun aandeel in deze 
universiteiten op ruim 8 procent Ugt. 

• Deze enquete maakt ook duidcHjk dat allochtonen een verzamelcategorie vormen 
waaronder diverse subgroepen schuilgaan: de buitenlandse academici vormen een 
kleine meerdcrheid; dc tweede grootste groep zijn de twecde-generatie academici; 
de derde groep wordt gcvormd door academici van de tusscngeneratic en 
laatkomers. De vier grootste groepen van hct mindcrhedenbclcid (Surinamers, 
Antillianen, Turken en Marokkanen) zijn nog nauweHjks vertegenwoordigd. 

• De geringe vertegenwoordiging Hjkt op gespannen voet te staan met de toename 
van het aantal afgestudccrde allochtonen in het wetenschappcKjk onderwijs. In 
2003 bestaat er namclijk al een aanzienlijk allochtoon potenticel waaruit 
universiteiten kunnen rekruteren, een potenticel dat daarna allecn maar zal grocien. 
Het aandeel van de vier grootste groepen van het mindcrhedenbclcid zal eveneens 
toenemen. 

(2) Welke positie nemen allochtone univcrsitaire medewerkers in de 
wetenschap in? 

In de elektronische enquete is materiaal vcrzameld over hct functieniveau en de aard en 
omvang van de aanstelUng van (allochtone en autochtone) academici. In dc eerste plaats 
zien we de volgende systematische vcrschillen tussen de allochtone en autochtone 
respondentcn: 

• De hoogste functicniveaus (hoogleraar/uhd/ud) vinden wc veel sterker bij 
autochtone dan bij allochtone medewerkers. In spiegclbceld zien we de aio-, oio-
en postdocfuncties bij de allochtone academici juist toenemen. 

• De autochtone medewerkers hebben vaker dan dc allochtone academici een vaste 
aanstelUng. 
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• De autochtone academici werkcn het vaakst in decltijd. Dit gegevcn hangt samen 
met de aard van de functies: aio's, oio's en postdocs werkcn in het algemeen 
fulltimc. 

Ten tweede zien wc binnen de categoric allochtonen vcrschillen in positie: 

• Dc buitenlandse academici zijn voor het mercndeel uit westcrse geindustriaUseerde 
landcn afkomstig. Zij zijn relatief jong en vaker van hct manneUjke geslacht, 
mcestal fuUtime in dienst als aio of postdoc, sterk georientcerd op een 
wetenschappcUjke carrierc en zij hebbcn hoge ambities. De mcesten zijn echtcr niet 
in vaste dienst, waardoor het vooralsnog onduideUjk is of zij in Ncderland 
(kunnen) bUjven. 

• De tweede generatie academici h\i)\>.tn zecr divers naar etnische herkomst en leeftijd te 
zijn, en reflecteren dc oudere naoorlogse migratiebewegingen. Naar functieniveau 
Ujken zij hct mcest op dc autochtone academici: op dc drie hoogste functicniveaus 
scoren zijn vrijwel geUjk. Mede als gcvolg van deze overcenkomst, vcrschillen zij 
ook op de andere positiekenmcrken slechts in geringe mate. 

• Dc academici van de tussengeneratie Ujken naar herkomst en migratiegcschiedenis van 
hun ouders op de tweede generatie, maar zijn gemiddeld wat ouder en daardoor 
wat sterker vertegenwoordigd in de drie hoogste posities. 

• Bij de laatkomers zijn dc vrouwen sterker vertegenwoordigd dan de mannen, wat 
mede kan verklaren waarom ze vaker in decltijd werkcn. Zij werkcn overwegend in 
dc ud- en postdocfuncties en zijn vaak tijdcUjk in dienst, waarmee ze een met de 
buitenlandse academici overcenkomstige positie innemen. Dat laatste geldt tevens 
voor hun toekomstplannen en ambities. 

(3) Welke ervaringen hebben universiteiten met het werven en vasthouden 
van allochtoon onderzoekspersoneel? 

De bij hct onderzoek betrokken personcclsfunctionarissen erkcnncn de maatschappeUjke 
noodzaak en het belang van hct weiven en vasthouden van allochtoon wetcnschappeUjk 
personeel. Zij beschouwen dat zelfs als een eigen belang van de universitcit, vanuit hct 
idee dat een decls aUochtone staf niet allecn allochtonc studenten kan aantrekken, maar 
hen ook beter kan begclciden. TegeUjkcrtijd ontbreekt evenwcl een spccifiek belcid dat 
crop is gericht de etnische diversiteit van hct wetenschappelijk personeel te vergroten. Bij 
de mccste universiteiten wordt daarcntcgen wel enige aandacht besteed aan dc instroom 
van allochtonen in ondersteunende functies. 

(4) Hoe zijn allochtone onderzoekers/wetenschapsbeoefenaren in de 
wetenschap in- en doorgestroomd? Welke ambities en verwachtingen 
hebben zij? 

De overgrote meerdcrheid van de aUochtone respondentcn uit het kwaUtatieve onderzoek 
bUjkt haar startpositie — een promotieplaats, dat wil zcggen een aio- of oio-plaats — niet via 
officiele solUcitaticproccdures maar via cerder opgebouwde ncuvcrken (van hoogleraren 
en doccnten) te hebben verkregen; alleen de tweede generatie vormt in dit opzicht een 
uitzondering. Vooral hoge prestaties en ambities, doorzettingsvcrmogen en sociale inzet 
bUjken belangrijke selectiecriteria te zijn. Voor het verwerx-cn van een plaats aan de 
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universitcit na de promotie, spclen de (netwerken van) hoogleraren en doccnten een veel 
geringcre rol en worden coUega's en vakgenoten (in hogcre functies) belangrijker. Hoc 
mcer al tijdens het promotietrajcct aandacht is besteed aan het opbouwen van de 
naamsbekendheid door deelnamc aan congressen en pubUceren, hoc beter de kansen 
daarna. 

Uit dc eleku'onischc enquete komt naar voren dat allochtonc academici relatief 
sterk zijn gericht op een baan aan de universitcit en autochtone academici relatief vaak een 
baan bij de overhcid ambiercn. Ook de respondentcn uit het kwaUtatieve onderzoek 
verwoorden een stcrkc gcrichtheid op de universitcit; de mcesten zien hun 
wetenschappcUjke ambities Uever aan de universitcit verx^uld dan bij de overhcid of in het 
bedrijfslcvcn. Dit betekent cvenwel niet dat iedereen ook verwacht de geambiecrde positie 
te verkrijgen; de jongere aio's, oio's en postdocs zien dc toekomst in dat opzicht 
rooskleuriger tegemoct. 
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1 INLEIDING E N VERANTWOORDING 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

De Nederlandse universiteiten kcnnen al enige jaren ccn duideUjk zichtbare 
instroom van allochtone studenten. Niettemin warcn tot voor kort geen 
kwantitatievc gcgevens bekcnd over dc omvang en herkomst van deze instroom. De 
recente pubUcatie van het E.xpcrtisc Centrum aUochtonen Hoger Onderwijs 
(ECHO) schept daarin mcer heldcrheid (zie Crul & Wolff 2002). Het aantal 
allochtonc studenten bUjkt uitcraard sterk afhankeUjk van de gckozen definitie van 
'allochtoon', maar welke definitie ook wordt gehanteerd\ in alle gevallen valt er een 
absolute en relaticve tocnamc te bcspeuren in de instxoom van allochtonen in het 
wetcnschappeUjk onderwijs. De grote immigrantcngrocpen uit de voormaUge 
kolonien, zoals de Surinamers, Molukkers en AntilUanen, leveren al enige tijd 
aanzienUjke groepen studenten. Dc kindcren van de Turkse en Marokkaanse 
arbeidsmigranten zijn vooralsnog ccn vrij nieuwe groep op het wetcnschappeUjk 
podium. Naast deze grootste groepen is er nog een aanzienUjke groep 
vluchtcUngcnstudenten. 

Dit betekent dat ook de uitstroom uit het wetenschappelijk onderwijs de 
laatste jaren gcstaag groeit en vcrder zal grocien. Dit roept de vraag op of er 
doorstroming plaatsvindt naar een wetenschappcUjke carrierc. Maar tcrwijl de 
vertegenwoordiging van vrouwen in dc wetenschap uitgebreid is onderzocht, is in 
Nederland tot op heden geen onderzoek verricht dat inzicht geeft in de 
vertegenwoordiging en relaticve positie van allochtonen in dc wetenschap. 

Deze stand van zaken was voor dc Nederlandse Organisatie voor WetcnschappeUjk 
Onderzoek (NWO) aanleiding om op 13 juni 2001 een verkennende bijcenkomst 
met een aantal deskundigen te organisercn. Ver\^olgens gaf NWO op basis van een 
aantal gesprekken met, onder andcren, deskundigen van ECHO aan het Instituut 
voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) opdracht om in de periode van februari 
tot en met november 2002 een verkennende studie te verrichten naar het aUochtone 
wetcnschappeUjk personeel van de Nederlandse universiteiten.^ Het project wcrd 
begeleid door een klankbordgroep, die wc laierbij dankzcggcn voor haar inbreng en 
kritische begeleiding.^ 

' Onder 'allochtoon' verstaan we in dit onderzoek - in navolging van de brede definitie van het 
Centraal Bureau voor de Statisdck (CBS) — alle pcrsonen die niet in Nederland zijn geboren of die 
ten minste een ouder hebben die niet in Nederland is geboren. Daar waar wc toespitsingen binnen 
deze categoric makcn, bijvoorbeeld aan de hand van de definide van de Wet SAMEN, of waar we 
ons bepcrken tot dc grote 'klassickc' minderhcidsgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Andllianen) zuUen we dat aangcven. 
- De samenstelling van de onderzoeksgroep was als volgt: prof. dr. llinus Penninx, dr. Adem 
Kumcu, dr. Maurice Crul en drs. Karen Kraal. 
-' De klankbordgroep bestond uit prof. dr. Lietcke van Vucht Tijssen (NWO-platform Minderheden 
in de Wetenschap), dr. Wilma van Donselaar (NWO), mr. Walter Janssen (Kommissie Buitenlandse 
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1.2 Probleemachtergrond en onderzoeksvragen 

Waarom is een onderzoek naar de vertegenwoordiging van allochtonen in de 
wetenschap van belang? Vanuit dc Uteratuur en bcleidsdiscussies zijn twee 
hoofdoverwegingen te ondcrschciden: een kwantitatievc en een kwaUtatieve. Dc 
kwantitatievc overweging betreft hct toekomstige tekort aan wetcnschappeUjk 
personeel. Volgens het rapport van de comiTussie-\^an \^ucht Tijssen (zic Van \^ucht 
Tijssen 2000) zuUen dc universiteiten en ondcrzoeksinstclUngcn de komende jaren 
veel nieuw personeel nodig hebben. De belangrijkste reden hier\^oor is de snelle 
vergrijzing van het huidige wetcnschappeUjk personeel. Universiteiten krijgen in dc 
nabije toekomst te maken met een pensiocngolf en zuUen dus grote aantallen 
ver^^angers mocten aantrekken op ccn arbeidsmarkt waar de slag om hogcr opgeleid 
personeel hevig zal zijn. Nu al is 28 procent van het universitaire personeel ouder 
dan 50 jaar. Volgens berekeningen van dc cerder genoemdc commissie gaat tussen 
2000 en 2008 een derde van hct hoger wetcnschappeUjk personeel met pensioen, 
onder wie vooral hoogleraren en universitaire hoofddoccnten sterk zijn 
vertegenwoordigd. 

Het vinden van een oplossing voor hct personcclstekort is van vitaal belang 
voor dc Nederlandse universiteiten. In dc nabije toekomst zuUen deze in 
toencmende mate behocfte hebben aan jong talent teneinde dc te vcrwachten 
openvallcnde posities gocd te kunnen invuUen. Diverse maatregelen mocten worden 
ontwikkeld om de toekomstige tekortcn hct hoofd te bicden en het potenticel aan 
talent maximaal te benutten. Universiteiten zijn er dan bij gebaat bekcnd te zijn met 
het potenticel van allochtone kandidatcn. 

Naast deze kwantitatievc overweging zijn voor dit onderzoek als gezegd ook 
kwaUtatieve overwegingcn aan de ordc. Cenuaal daarin staat dc gcdachte dat een 
divers samcngestelde wetenschappelijke staf een positievc bijdrage kan leveren aan 
dc kwaUteit van hct wetcnschappeUjk onderwijs en onderzoek. De verwachting is 
dat ccn dergeUjke staf tegemoetkomt aan de diversiteit in bcgclcidingsbehoeften en 
kan leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en benaderingen. Vanuit hun eigen 
achtergrond, cultuur en geschicdenis kunnen allochtonc wetenschapsbeoefenaren 
het onderwijs en onderzoek nieuwe impulsen gevcn. In dit kader kan het strcven 
naar diversiteit worden beschouwd als een strcven naar geUjke kansen en optimalc 
kwaUtcit. Het verhogen van de participatic van aUochtonen in wetenschappcUjke 
instelUngen is op basis van zulkc overwegingcn wenseUjk en nastrcvenswaardig. 

Een andere toegevocgde waarde van allochtonc wetenschapsbeoefenaren is 
dat zij via hun netwerken extra mogcUjkhcdcn kunnen bieden voor onderzoek en 
onderwijs. Dat zou bijvoorbeeld de Internationale bckendheid van het Nederlandse 
onderzoek kunnen vergroten en ccn middel kunnen zijn om buitenlandse 
wetenschapsbeoefenaren aan te trekken. Dit geldt dcs temccr in de huidige periode 
waarin internationaUsering een belangrijk thema is in wetenschappcUjke instelUngen. 

Ten slotte kunnen allochtone wetenschapsbeoefenaren als rolmodel fungeren 
voor de snelgroeiende aantallen studenten uit mindcrheidsgrocperingen. Zckcr als 

Studerenden (KSB), Universitcit van Tilburg), drs. SaKha §ahin (ECHO) en drs. I Iarr\- Lutdkliolt 
(\^ereniging van Samenwerkende Nederlandsc Universiteiten). 
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talcnt\'ol wetenschappelijk personeel met een allochtone achtergrond in deze rol 
extra worden geprofileerd. 

Het eerder geschetstc gebrek aan kennis en inzicht en de genoemdc 
beleidsovcrwegingen hebbcn tot de volgende onderzoeksvragen geleid: 

(1) Welk aandeel hebben allochtone wetenschappelijk medeiverkers aan de Nederlandse 
universiteiten? 
(2) Welke positie nemen allochtone universitaire medewerkers in de wetenschap in? 
(3) Welke ervaringen hebben universiteiten met het weiven en vasthouden van allochtoon 
onder^ekspersoneel? 
(4) Hoe ^n allochtone onder^ekersI wetenschapsbeoefenaren in de wetenschap in- en 
doorgestroomd en welke positie nemen t^ vandaag de dag in? 

- in hoeven'e heeft de etnische herkomst een rolgespeeld bij de baanverwerving? 
- welke wensen en verwachtingen hebben promovendi over een toekomst in de 
wetenschap? 

Deze vragen hebben in dit verkennende onderzoek als leidraad gediend. Het vinden 
van het materiaal dat voor dc beantwoording cn^an nodig was, bleek in de praktijk 
echter om verschillende redenen een moeiUjke opgave. Nict allecn is het 
onderzoeksterrein in Nederland inhoudeUjk nog vrijwel onontgonnen, ook hct 
verzamelen van basalc kwantitatievc gcgevens over allochtonen in de wetenschap 
stuitte op grote problcmen. In paragraaf 1.5 schctsen wc hoc de zocktocht naar hct 
onderzoeksmateriaal feiteUjk is verlopcn. In het hierna volgende gaan we cerst, in 
paragraaf 1.3, kort in op de Nederlandsc en buitenlandse Uteratuur over dit 
onderwcrp, en schctsen we kort welkc er\^aringcn en visies 
personcelsvcrantwoordeUjken bij Nederlandsc universiteiten hebben. 

In paragraaf 1.4 stellen we vcn-olgcns een andere, voor dit onderzoek 
voorrang vcrdicnende vraag aan dc orde: hocvcel allochtone studenten studcren er 
eigenUjk af aan de Nederlandsc universiteiten? Immers, \vil het strcven naar ccn 
hogere of zclfs evenrcdige instroom reeel zijn, dan dient er ook een potenticel van 
gekwaUficeerde kandidatcn te zijn waaruit (eventueel gericht) kan worden 
gerekruteerd. De kernvraag hier is dan spccifiek: hoe kan het potenticel van 
allochtonen worden geschat die zijn gekwaUficccrd voor een wetenschappcUjke baan 
aan de Nederlandse universiteiten? 

1.3 Onderzoek en ervaringen 

1.3.1 Onderzoek naar allochtonen in de wetenschap 

Nederland 

In Nederland zijn tot nu toe slechts twee studies verricht naar de positic van 
allochtonen of etnische minderheden binnen de univcrsitaire wereld. Dc eerste 
studie is die van AbeU en Menara (1986), waarin de positie van etnische 
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minderheden aan de Universitcit van Amsterdam in kaart is gcbracht. O p basis van 
een analyse van circa 5.500 pcrsoncclsdossicrs hebben de onderzoekers vooral 
gckeken naar dc vertegenwoordiging van etnische minderheden. Daarnaast hebben 
ze op bescheiden schaal onderzocht welkc factorcn daar\'oor verantwoordeUjk 
(kunnen) zijn. 

Uit dit onderzoek bUjkt dat etnische minderheden aan de Universitcit van 
Amsterdam stcrk zijn onden^ertcgenwoordigd. Hun aandeel binnen het totalc 
personeelsbestand bedraagt 1,6 procent, tcrwijl zij 14,2 procent van de 
Amsterdamsc bevolking vormen. Vooral Turken en Marokkanen ontbrcken vrijwel 
geheel. Surinamers en AntilUanen zijn vergcleken met autochtonen 
oven^ertcgenwoordigd in technische en administratieve functies, maar 
onder\^crtcgenwoordigd in wetenschappcUjke rangen. Zuid-Europcanen en 'overige 
buitenlandcrs' latcn precies het omgckeerde becld zien: zij zijn mcer in de 
wetenschappcUjke en minder in andere functies vertegenwoordigd. 

De geconstatccrde onden^crtcgenwoordiging van ccn aantal 
minderhcidsgroepen is niet (alleen) toe te schrijvcn aan hun gemiddeld lage 
oplciding; ook na corrcctie voor vooropleiding zijn zij nog steeds 
onder\'crtcgenwoordigd. Deze conclusic geldt voor het to tale personeelsbestand. O f 
deze ook geldt voor wetenschappcUjke functies kon bij gebrek aan voldocnde 
gcspccificeerde gcgevens over de vooropleiding niet worden nagegaan. 

De auteurs adviseren de opdrachtgcver, het College van Bestuur van dc 
Universitcit van Amsterdam, een gericht personcelsbeleid (dat wil zeggcn 
doclgroepenbelcid) te vocren om het probleem van onevenrcdige instroom aan te 
pakken. 

De tweede Nederlandsc studie betreft die van Bosch, Hoving en Wekker 
(1999), uitgevoerd in opdracht vaii dc Advicsraad voor Wetenschap en Technologic 
(AWT). Deze studie omvat enkele beschouwingen van de drie genoemdc auteurs en 
intcntiews van Mieke Bal met vrouwcUjke wetenschapsbeoefenaren. Centraal 
onderwcrp is de ondcr^'crtegenwoordiging van vrouwen en 
minderheidsgroeperingen binnen Nederlandse universiteiten en het negatieve effect 
daan^an voor de kwaUteit van het onderwijs en dc wetenschap. Gender krijgt daarbij 
mcer aandacht dan etnische herkomst. 

De auteurs constateren — overigens zonder dat zij over veel empirischc 
gegevcns bcschikken als hct etnische minderheden betreft - dat nict aUeen de 
instroom van allochtone studenten laag is, maar ook dc doorstroom naar 
wetenschappcUjke functies. Volgens de auteurs is de ondcnxrtegenwoordiging van 
vrouwen en etnische minderheden geen bijzaak, maar ccn probleem dat dc kern 
raakt van hct wetcnschappeUjk onderzoek en onderwijs in Ncderland (Bosch et al. 
1999: 25). De auteurs adviseren dan ook ccn geintegreerd en op kwaUteit gericht 
beleid te ontwerpcn en uit te vocren, dat zij aanduiden als Total-E-qualit)K 

De Verenigde Staten 

In ccn van de bijdragen aan de laatstgenocmdc studie, die van Gloria Wekker, wordt 
gesteld dat dc aandacht voor evenrcdige vertegenwoordiging en diversiteit in 
Amcrikaanse universitaire kringen veel sterker is. \^olgens Wekker is dat encrzijds te 
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danken aan dc bemoeienis van de fcdcralc overhcid, die via positieve-
actieprogramma's {affmnative action) heeft getracht de deelnamc van 
onder\'ertegenwoordigde groepen (vrouwen, etnische niinderhcden en 
gehaiidicapten) op een hoger pcil te krijgen. Anderzijds bestaan er veel 
ondersteunende programma's, gefinancicrd door velerlei particuUcrc fondscn, 
waarop leden van die groepen een berocp kunnen docn. Daarnaast zorgt hct strcven 
naar evenrcdige vertegenwoordiging iti besturen eii raden en naar evenrcdige 
tocdeUng van fondscn voor deze groepen voor ccn gunstige infrastructuur. 

Over de positic van etnische minderheden binnen Amcrikaanse 
universiteiten bUjkt inderdaad veel mcer bekcnd te zijn, mede dankzij dat positieve-
actiebelcid waar\'oor goedc informatic onontbccrUjk is. AUcrcerst zijn er omvattcnde 
statistische gcgevens beschikbaar over studenten en wetenschapsbeoefenaren 
waaruit die positic kan worden afgclezcn. Zo rapporteert dc National Science 
Foundation (NSF) hier sinds 1982 clke nvee jaar uit\^oerig over. 

Hct NSF-rapport van 2000 biedt dc mcest recente stand van zaken - de 
situatic van 1997 - in de Verenigde Staten. Uit dit rapport bUjkt dat etnische 
groepen zecr uiteenlopende posities binnen colleges en universiteiten innemen. Zo 
bedraagt het aandeel gepromoveerde wetenschapsbeoefenaren van Aziatische 
herkomst 11,6 procent, tcrwijl de Aziaten slechts 4 procent van de Amcrikaanse 
bevoUdng uitmakcn. Het aandeel van Afro-Amcrikaanse (2,7 procent), Latijns-
Amerikaanse (2,8 procent) en Indo-Amerikaansc (0,3 procent) 
wetenschapsbeoefenaren is daarcntcgen zcer laag: samen minder dan 6 procent, 
tcrwijl zij gezamenUjk 23 procent vaii dc Amcrikaanse bevolking uitmakcn. De 
Aziaten bUjken nict alleen sterker vertegenwoordigd te zijn, maar ook een betcre 
positie in te nemen: zij zijn vaker in vaste dienst en vaker voltijds werkzaam, alsook 
vaker aan meer vooraanstaande universiteiten verbonden. Ook op dit punt vormen 
de Afro-, Indo- en Latijns-Amerikancn het spiegclbceld van de Aziaten (NSF 2000). 
Over dc mogcUjke oorzaken van die ongcUjkhcid en vooral van de 
ondervertegenwoordiging van de genoemdc groepen is inmiddels ook een fUnke 
hoeveclhcid Uteratuur beschikbaar (zie o.a. Aguirre 2000; Antonio 2001; Bronstein, 
Rothblum & Solomon 1993; Davis 1994; Gubitosi-White 1998; Johnson & Har\^ey 
2002; Light 1994; Menges & Exum 1983; Painter 1997; Turner & Myers 2000). 
Daarin komen talloze thema's aan de orde, waarA^an we de belangrijkste kort zuUen 
noemen, 

Een centraal knelpunt bij de instroom van wetcnschappeUjk personeel is -
voor dc hand Uggend - het bcperkte aanbod van gekwaUficeerde kandidatcn. 
Ondanks positieve-actieprogramma's voor toclating van studenten tot colleges en 
universiteiten, bUjkt hct aandccl studenten van Afro-, Indo- en Latijns-Amerikaanse 
afkomst nog te klcin te zijn om ccn voldocnde groot reservoir aan kandidatcn voor 
wetcnschappeUjk functies op te leveren. Dat geldt voor elk niveau: voor een 
significante instroom van hoogleraren is ccn reservoir aan gepromoveerde en 
ervaren wetenschapsbeoefenaren nodig; voor ccn aanzienUjke instroom van 
gepromovecrden dient er een aanzienUjke groep univcrsitair afgestudcerden te zijn, 
cnzovoort. De problcmen bij groepen die zijn onder\'ertegenwoordigd, Uggen in hct 
algemeen in alle fasen van de oplcidingskcten. 
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Daarnaast wordt in dc Uteratuur verwezen naar ccn opeenhoping van factorcn die 
ertoe kan leiden dat ook sommige gekwaUficeerde kandidatcn geen of veel minder 
kansen hebbcn om ccn positic te verkrijgen of te verbctcrcn. Sommigen wijzen op 
vooroordelen (die in dit geval suggcrcren dat zwarten en Latijns- en Indo-
Amerikanen geen goedc wetenschapsbeoefenaren zouden zijn) en op institutionccl 
racismc (Turner & Myers 2000). Bcwoistc of onbewuste uitsluiting zijn de 
kernprocessen waaraan hier wordt gereferecrd. 

Andere onderzoekers zocken (een dcel van de) verklaring voor de 
onden^ertegenwoordiging van (individuele leden van) bcpaalde etnische groepen in 
hun geschicdenis en kenmerken (en het niet aansluitcn daan^an bij het heersende 
universitaire systeem). De mccste immigranten moeten 'van ver komen' 
(geografisch, sociaal of bcide), en brengen — om met Bourdieu te sprcken - sociaal 
en cultured kapitaal mee waarmee zij niet altijd vanzelfsprekend aansluiting vinden 
bij hct dominantc universitaire kUmaat. Zonder lotgenotcn en 'rolmodellen' waaraan 
zowel inspiratic als praktisch handclen kan worden ontleend, is het voor velen 
moeiUjk zich te handhaven, laat staan hogcrop te komen. Bovendien ontbrcken 
mcestal adequate vormen van mentoring van nicuwkomers. Isolatie, versreemding 
en het gevocl buitengesloten te worden uit de informelc en machtsnetwerken 
kunnen hicn-an het gcvolg zijn. 

Het samcnspcl van de twee voorgaande sets van factorcn Ujkt er in veel 
gcvaUen toe te leiden dat de resultatcn in vergeUjking met andcren magcrder worden 
en daardoor de concurrenticpositie slechtcr: zo is dc leeftijd bij instroom in het 
wetcnschappeUjk onderwijs vaak al hoger; verx^olgcns kan dc studicduur oplopen. In 
genoemdc NSF-rapport wordt verder gesignalccrd dat promovendi van Afro-, Indo-
cn Latijns-Amerikaanse herkomst langer docn over het afronden van hun 
proniotietraject, en dat zij, als ze ecnmaal zijn ingestroomd in de wetcnschappeUjk 
staf, minder pubUceren en vaker op onderwijs worden ingczet dan blanke en 
Aziatische wetenschapsbeoefenaren. Afro-Amerikaansc wetenschapsbeoefenaren 
zijn ook vaak in dienst van IMack Universities, die in het algemeen een mindcre status 
genicten en sterk op onderwijs (aan zwarte studenten) zijn gericht. 

Groot-Brittannie 

Dc stand van zaken in Groot-Brittannie is voor het jaar 1997 opgemaakt in de 
studie van Carter, Fcnton en Modood (1999). De situatic in dat land vertoont 
overeenkomsten met die in de Verenigde Staten; slechts 6 a 6,5 procent van het 
wetcnschappeUjk personeel is 'niet-blank' {non-white). Maar ook hier zien we, net als 
in dc Verenigde Staten, een groot verschil tussen een aantal groepen. Bcngalezen, 
Pakistani, zwarte West-Indicrs en 'overige zwarten' zijn dc groepen die het zwaarst 
zijn onden-crtcgenwoordigd, tcrwijl Chinczen, Indiers en 'overige Aziaten' driekwart 
van de 'niet-blankcn' in hct univcrsitaire personeel vormen. 

In termen van beleid en belcidscr\'aring vcrschilt de situatic in Groot-
Brittannie echtcr sterk van die in de Verenigde Staten. Groot-Brittannie kent 
weUswaar in het kader van het antidiscriminatiebclcid een langc traditic van 
rcgistratie en monitoring naar etniciteit - waardoor de mccste instelUngen ook op dc 
hoogte zijn van dc samenstelUng van hun personeel naar etnische achtergrond —, 
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maar dat betekent gcenszins dat er een systematisch beleid wordt gevoerd. Zo heeft 
slechts 5 procent van de Britse wetenschappcUjke instelUngen ccn (tcgcnhangcr van 
het Amcrikaanse) positievc-actieprogramma opgesteld. Zulk beleid is in Groot-
Brittannie ook nict van overhcidswege opgelcgd. 

1.3.2 Ervaringen van universitaire P&O-niedewerkers 

Voor hct onderhavige onderzoek zijn aan het begin orientcrcndc gesprekken 
gevoerd met personcclsfunctionarissen van dc universiteiten van Amsterdam (UvA), 
Utrecht, Twcnte, Tilburg en Rotterdam. De bedocUng hicn^an was zowel hun visies 
op het vraagstuk als hun bclcidser\raringen op dit terrein in kaart te brengen. Daarbij 
zijn drie hoofdthema's aan de orde gesteld: het belang van diversiteitsbeleid, de 
huidige knclpunten bij de in- en doorstroming van allochtonen en suggesties voor 
mogeUjkc verbeteringen. 

Het belang van diversiteitsbeleid 

Over dit onderwcrp komt een nogal tegenstrijdig beeld naar voren. Alle 
personcclsfunctionarissen erkcnncn de noodzaak en het belang van hct werven en 
vasthouden van allochtoon wetcnschappeUjk personeel. Zij definicrcn dat zelfs als 
een eigen belang van dc universitcit, wat bijvoorbeeld wordt gcillustrccrd aan dc 
hand van de tocgenomen concurrcntie tussen universiteiten om studenten. Het 
aantal allochtone studenten neemt gcstaag toe en om die aan de eigen universitcit te 
kunnen binden, is het van belang allochtone medewerkers in dc staf te hebbcn 
waarmee zij zich kunnen identificeren. Bovendien is een universitcit met ccn dcels 
allochtonc staf beter in staat allochtone studenten te begeleiden. 

TegeUjkcrtijd, en daarin schmlt dc tcgcnstrijdigheid, heeft het besef van hct 
belang van diversiteit tot nu toe niet of nauweUjks tot diversiteitsbeleid gcXeid. 
Voorzover universiteiten icts aan diversiteitsbeleid docn, betreft dat vooral 
diversiteit naar gender; dat heeft althans enigszins concrect vorm gckregen. Geen 
van dc vijf universiteiten kent ccn spccifiek belcid dat crop is gericht dc etnische 
diversiteit van het wetcnschappeUjk personeel te vergroten. Bij de mccste 
universiteiten wordt wel enige aandacht besteed aan de instroom van aUochtonen in 
ondersteunende functies; aan doorstroombcleid voor deze categoric zijn zij nog nict 
toe. 

Ervaren knelpunten 

De knelpunten die personcclsfunctionarissen zien bij de instroom van aUochtonen 
in wetenschappcUjke functies zijn globaal in drie clusters onder te brengen. In dc 
eerste plaats zijn er volgens hen twee belemmerende 'marktfactorcn' in hct gcding. 
Zij stcUcn dat het aantal gekwaUficeerde allochtone kandidatcn voor 
wetenschappcUjke functies gering is, waardoor ook hun wcrvting een moeiUjke eii 
arbeidsintensieve opgave is. Daarnaast komen er — om verschillende redenen — hoe 
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dan ook relatief wcinig wetenschappcUjke functies vacant die ook wcrkeUjk mogen 
worden opgevuld. Dat laatste treft uitcraard allochtone en autochtone kandidatcn. 

Ten tweede worden knclpunten genoemd die zijn terug te vocren op 
kenmerken of gcdragingen van allochtone kandidatcn. Twee knclpunten worden in 
deze context expUcict gesignalccrd, waarbij het eerste de taalvaardigheid betreft. Aan 
dc universitcit worden hoge cisen gesteld wat betreft de schrifteUjke en mondcUngc 
uitdrukkingsvaardighcid in zowel het Nedcrlands als het Engcls. \^oor veel 
allochtonen vormt dc vaak matige beheersing van bcide talen ccn probleem. Een 
belemmering van geheel andere aard is dat allochtonen - nog steeds volgens P&O-
medewerkers - nooit op vacaturcs in kranten en vakbladcn reageren. 

Ten slotte zijn er knelpunten die primair voort\doeien uit dc aard van de 
universitaire organisatie. Dc wcr\'ing voor wetenschappcUjke functies vindt vaak via 
nenverken plaats, netwerken waarover aUochtone kandidatcn vcelal nict beschikken 
en waardoor hct voor hen lastig is tocgang te krijgen. 

Suggesties voor verbetering 

Dc geopperde suggesties voor verbetering kunnen eveneens in drie clusters worden 
ondcrgcbracht. Hct eerste t}'pc voorstcUen betreft het wcgnemcn van 
belemmcringen voor de in- en doorstroming. Een van dc meest concrete 
voorstcUen is het aanbicden van Nederlandsc (en eventueel Engelsc) taalcursusscn 
aan allochtonc kandidatcn die op alle andere fronten goedgekwaUficcerd zijn. De 
universitcit van Utrecht heeft hiertoc al ccn initiatief genomen. Een andcrc concrete 
suggestic is om systematisch en gericht exitgesprckken te vocren met allochtone 
medewerkers die de universitcit verlaten, en aan de hand daarv^an informatic te 
verzamelen over de knelpunten die zij bij binnenkomst en gedurende hun 
werkperiode hebbcn cn-arcn. 

Ten tweede wordt gewczcn op mogcUjke stimulanscn ter bevordering van de 
deelnamc van allochtonen. Een van deze suggesties is dat universiteiten mcer 
kunnen docn aan het creeren en aan zich binden van ccn arbeidspotenticel van 
allochtonen, met als achterUggcnde reden dat allochtonen zich er vaak niet van 
bewust zijn dat de universitcit hun toekomstige werkgever kan zijn. Aan talenn^oUc 
aUochtone studenten kan in dat kader bijvoorbeeld dc mogcUjkheid van ccn 
studentassistcntschap worden gcboden om daarmee hun interesse voor een 
academische carrierc te verhogen. Daarnaast wordt het belang benadrukt van een 
vertegenwoordiging van aUochtonen op hoge posities binnen dc universitaire 
organisatie; zulkc rolmodellen kunnen de in- en doorstroom van aUochtone 
medewerkers stimulcrcn. Ook wordt voorgesteld om nieuwe allochtone 
medewerkers beter op dc werkvloer te introduceren en 'mentoren' te benoemen met 
wde deze nieuwkomers eventucle problcmen in dc werksituatie kunnen bespreken. 
Tot slot wordt geopperd specifiekc mogcUjkhcdcn te creeren ter bevordering van de 
instroom van allochtone aio's en postdocs. In dat kader wordt verwezen naar 
programma's zoals die voor vrouwen bestaan (bijvoorbeeld Aspasia). 

Ten derde zijn suggesties gcdaan over dc condities waaronder een 
diversiteitsbeleid tot stand kan komen. Vrijwel aUc P&O-medewcrkcrs benadrukken 
dat een dergeUjk beleid alleen mogeUjk is als daar een draag\dak voor bestaat bij 
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diegenen die het moeten uit\'oeren. In aUc gcledingen dient duideUjk te worden 
gemaakt waarom zo'n belcid zinvol en nodig is. Daarbij moeten vooral ook dc 
voordclen voor dc faculteiten en diensten van dc universitcit voor het voctUcht 
komen, anders verwordt dat beleid snel tot ccn papicren formaUteit. Ter illustratic 
wordt verwezen naar de huidige situatic op de universiteiten: dc voortgaande 
bezuinigingen leiden tot onrust onder hct personeel en tot geringcre 
instroommogeUjkhcdcn; onder zulkc condities is het mociUjk een spccifiek beleid te 
verdcdigcn, overeind te houden of uit te vocren. 

1.4 Het instroompotentieel: allochtone studenten in het wetenschappelijk 
onderwijs en uitstroom 

Aan Nederlandsc universiteiten worden ingeschrcven studenten en afgestudcerden 
niet geregistreerd naar hun gcboortcland, noch naar dat van hun ouders. Er is 
dcrhalve geen dirccte en eenvoudige manier om dc uitstroom van allochtone 
studenten te metcn. We bascren ons voor dit onderwcrp dan ook op ccn recent 
rapport van E C H O . 

D e veronderstelde grote uit\"al van allochtone studenten vormdc voor 
ECHO in 2001 de aanleiding om ccn onderzoek te laten verrichten naar de 
instroom en uit\='al van allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en 
wetcnschappeUjk onderwijs. Dit onderzoek is eveneens door het IMES uitgevoerd 
en is recent gepubUceerd (zie Crul & Wolff 2002). We gcbruiken dat onderzoek ter 
indicatic van dc uitstroom van allochtonc afgestudcerden uit dc universiteiten. Hct 
gaat hicrbij om ccn gefundcerde indicatic, niet om exacte getallcn. Hct E C H O -
onderzoek was nameUjk niet op uitstroom, maar op instroom en uit\'al gericht. 
Bovendien staat de aard van hct materiaal wel indicaties, maar geen exacte telUngen 
toe. 

O m dat laatste te kunnen begrijpen, moet cerst icts worden gezegd over dc 
werkwijzc die in hct ECHO-ondcrzoek is gevolgd en dc aard van dat materiaal. 
Samengcvat komt dat op het volgende necr: 

1. Het basisbestand van dat onderzoek wordt gcvormd door dc rcgistratie van 
aUe inschrijvingen aan Nederlandse universiteiten voor dc periode van 1997 
tot en met 2001 in het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs. 
Deze rcgistratie wordt behcerd door dc Informatic Behcer Groep (IBG). 

2. Deze bestanden zijn door de IBG gckoppeld aan de bestanden van de 
GemeenteUjke Basis Administratic (GBA), die geboortclandgcgevens van 
pcrsonen en hun ouders bevat. Daarmee kunnen autochtone en aUochtone 
studenten van clkaar worden ondcrschciden. 

3. O p basis van dit gckoppcldc bestand kunnen in principe de aantallen 
ingeschrcven en uitgevaUen (dat wil zeggcn nict-hcringeschrevcn) allochtonc 
studenten worden bepaald. Bovendien zijn uitspUtsingen naar (bijvoorbeeld) 
hbo versus wetcnschappeUjk onderwijs, de eerste versus dc tweede generatie, 
vooropleiding, geslacht en studicrichting mogeUjk. 
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Hct gckoppcldc bestand heeft cvenwel enkele bepcrkingen. Van belang is vooral dat 
van 16,2 procent van dc ingcschrcvenen na koppeUng de gcgevens over hun 
geboorteland/hct geboorteland van hun ouders onvoUedig bleken, zodat 
identificatic als allochtoon of autochtoon niet mogeUjk was. Controlcs binnen het 
bestand voor deze categoric 'herkomst onbekcnd' suggcrcren dat dit zowel 
autochtonen als allochtonen betreft. 

Voor dc analyse hebben de onderzoekers met een opgeschoond bestand 
gewerkt, zonder deze 'onbekenden'. Dat heeft vooral conscqucnties als we de cijfers 
wiUen gcbruiken om uitspraken tc docn over absolute aantaUen: cijfers uit dat 
geschoonde bestand zijn altijd minimumcijfers. 

1.4.1 Instroom 1997-2001 

Hocvcel allochtone studenten zijn in deze periode ingestroomd en wclke zijn hun 
belangrijkste kenmerken? 

Tabel 1.1 Instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs 1997-2001, naar 
etnische herkomst 

Autochtonen 
Allochtonen 
Surinamers 
Marokkanen 
Turken 
Antillianen 

1997 

18077 
3556 
354 
170 
219 
157 

1998 

18436 
3687 
353 
154 
227 
138 

1999 

18556 
3703 
348 
175 
247 
159 

2000 

18409 
3930 
368 
239 
211 
172 

2001 

18670 
3978 
429 
203 
258 
168 

Index 2001 
(100 in 1997) 
103 
112 
121 
119 
118 
107 

Bron: Crul & Wolff 2002. 

De belangrijkste conclusies kunnen als volgt worden samengcvat: 

• Allochtonc studenten (volgens de brede definitie) vormen de laatste jaren een 
aanmerkcUjkc groep binnen het wetcnschappeUjk onderwijs. In absolute 
getallcn gaat het in 2001 om minimaal 3.978 studenten, wat neerkomt op 
17,6 procent van hct opgeschoonde bestand. Als we aannemcn dat de 
verdeUng allochtonen versus autochtonen binnen de categoric 'herkomst 
onbekcnd' dezelfdc is als in het opgeschoonde bestand, is het reaUstisch de 
totalc instroom van allochtone studenten in 2001 op 4.600 tc schatten. 

• Dc cijfers over 1997-2001 laten zien dat de gcgevens voor 2001 hct resultaat 
zijn van ccn gclcidcUjke, maar gestage groei van instromers. In die periode 
grocidc het aantal allochtone studenten sterker dan het aantal autochtone 
studenten (ccn index 112 tegen 103) en dus ook hun relaticve aandeel. Voor 
deze studie is van belang tc constateren dat ook in 1997-1998, dc jaren 
waarx^an dc uitstroom thans mag worden verwacht, de totale instroom 
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reaUstisch geschat mag worden op rond de 4.200 en 4.400 (voor 
respccticveUjk 1997 en 1998). 

• Binnen deze breed gedcfiniccrdc categoric van allochtone instromers bUjken 
de vier grootste doclgroepen van hct mindcrhedenbcleid vooralsnog ccn 
bescheiden plaats te hebbcn, zowel absoluut als relatief In 2001 is 26,6 
procent van deze instromers van Surinaamse, AntilUaansc, Turkse of 
Marokkaanse origine. Schatten wc hct totale absolute aantal op dezelfdc 
wijze als hier\^oor, dan gaat hct om ongevecr 1.200 instromers in 2001. Het 
aandccl van deze groepen is echtcr over dc bestudecrdc periode wel duideUjk 
groeiende. 

• Tussen deze vier groepen bUjken ver\^olgcns ook wecr aanzienUjke 
vcrschillen: Turkse en Marokkaanse studenten stromen nog relatief wcinig in, 
terwijl dc instroom van Surinamers en in mindcre mate AntilUanen, 
gerelatecrd aan hun totale populatie, aanzicnUjk is. 

Tabel 1.2 Instroom van allochtone studenten in het wetenschappelijk onderwijs 1997-
2001, naar generatie 

Autochtonen 

1997 
Abs. 
18077 

% 
100,00 

1998 
Abs. 
18436 

% 
100.00 

1999 
Abs. 
18556 

% 
100.00 

2000 
Abs. 
18409 

% 
100.00 

2001 
Abs. 
18670 

% 
100.00 

Allochtonen 
1e generatie 
2e generatie 

974 
2582 

27,39 
72,61 

947 
2740 

25.68 
74,32 

883 
2820 

23.85 
76.15 

1009 
2921 

25,67 
74.33 

952 
3026 

23.93 
76,07 

Surinamers 
1e generatie 
2e generatie 

126 
228 

35.59 
64,41 

91 
262 

25.78 
74.22 

68 
280 

19.54 
80.46 

86 
282 

23.37 
76.63 

84 
345 

19.58 
80,42 

fvlarokkanen 
1e generatie 
2e generatie 

86 
84 

50,59 
49,41 

57 
97 

37.01 
62.99 

69 
106 

39,43 
60,57 

87 
152 

36.40 
63.60 

49 
154 

24,14 
75,86 

Turken 
1e generatie 
2e generatie 

73 
146 

33,33 
66,67 

74 
153 

32.60 
67.40 

61 
186 

24.70 
75.30 

42 
169 

19,91 
80.09 

36 
222 

13.95 
86.05 

Antillianen 
1e generatie 
2e generatie 

38 
119 

24,20 
75,80 

23 
115 

16.67 
83.33 

18 
141 

11.32 
88.68 

36 
136 

20.93 
79,07 

36 
132 

21.43 
78,57 

Bron: Crul & Wolff 2002. 

Een analyse van de instroom van allochtone studenten op ccn aantal kenmerken 
Icidt tot dc volgende hoofdconclusies: 

• Allochtonc instromers zijn gemiddeld ouder dan autochtone nieuwe 
studenten (vanwege omwegen in het voortrajcct en stapeUng), maar dit 
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verschil wordt dc laatste jaren klciner (het laatste hangt vooral samen met hct 
volgende punt). 

• Onder allochtone instromers in het algemeen, en onder de vier grootste 
doclgroepen van het mindcrhedenbclcid in het bijzonder, neemt het aandeel 
van de eerste generatie af ten gunste van de tweede generatie. In 2001 
behoort nog ongevecr ccn kwart tot dc eerste en driekwart tot de tweede 
generatie. 

• Bij de totale categoric allochtone instromers zijn vrouwen Ucht 
oven^ertcgenwoordigd (52 procent in 2001). Dit totaalcijfer verhult 
vcrschillen tussen groepen: Surinaamse vrouwen, bijvoorbeeld, scoren hoog 
(57 procent) en Marokkaanse (47 procent) en Turkse vrouwen (48 procent) 
juist lets onder het gcmiddelde. 

• De instroom naar studicrichting (in de ECHO-studie alleen voor Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en AntilUaansc studenten geanalyseerd) bUjkt per 
groep te vcrschillen. Een ding hebben ze gemeen: in vergeUjking met 
autochtonen kiczcn ze vaak voor ccn rcchtenstudic. Ongevecr ccn k\vart van 
dc allochtone studenten uit dc vier grote groepen doct dat. 

1.4.2 Uitval uit de cohorten 1997-1999 

De onderzoekers hebben 'uit\"ar geopcrationaUscerd als het nict mcer ingeschrcven 
staan bij enige vorm van hoger onderwijs; 'omzwaaien' is dus geen uits'al. Deze 
uit\^al is bestudeerd over de eerste xsxtt jaren van de studie. 

Tabel 1.3 Uitval in de eerste twee studiejaren van de wetenschappelijk-onderwijscohorten 
1997-1999, naar etnische herkomst 

COHORT 

Autochtonen 
Allochtonen 
Surinamers 
Marokkanen 
Turken 
Antillianen 

1997 
Instroom 

18 077 
3 556 
354 
170 
219 
157 

% 
uitval 
na 1 
jaar 
2,36 
3,37 
4.80 
0.59 
1.37 
2,55 

% uitval 
na2jaar 

6,05 
8,44 
9,89 
5,29 
7,76 
7.01 

1998 
Instroom 

18 436 
3 687 
353 
154 
227 
138 

/o 

uitval 
na 1 
jaar 
2.65 
3.42 
2.27 
1,95 
1,76 
0.00 

% uitval 
na 2 jaar 

6,16 
7,32 
6,23 
5,19 
5.73 
2,90 

1999 
Instroom 

18 556 
3 703 
348 
175 
247 
159 

% 
uitval 
na 1 
jaar 
2.83 
3,86 
2,59 
3,43 
4.05 
2.52 

% uitval 
na 2 jaar 

7.09 
9,07 
7,18 
10.29 
10.53 
6.92 

Bron: Crul & Wolff 2002. 

Dc belangrijkste conclusies over de uitval van allochtone studenten kunnen als volgt 
worden samengcvat: 

• De cumulatieve uit\^al van allochtone studenten van de cohorten die van 
1997 tot en met 1999 stonden ingeschrcven, ligt na twee jaar tussen de 7 en 9 
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procent. Een systematisch verschil met autochtone studenten is wcUswaar 
aanwezig, maar bepcrkt. (Dc uir^-al uit het wetcnschappeUjk onderwijs bUjkt 
structured geringer tc zijn dan die uit hct hbo, waar de uir^^al na twee jaar 
voor de diverse categorieen tussen de 20 en 28 procent Ugt.) 

• De uit%'al van de vier grootste doclgroepen van hct mindcrhcdcnbeleid kent 
geen eenduidig patroon: vcrschillen tussen groepen en ontwikkcUngen in dc 
tijd binnen groepen bUjken niet consistent. 

• Hogcre uitval hangt hct sterkst samen met dc leeftijd van studenten: zowel 
voor autochtone als allochtone studenten geldt dat hoc ouder zij instromen, 
hoe groter de kans op uit\'al. Allochtone instromers zijn gemiddeld ouder 
dan autochtone instromers. Oudere allochtonc instromers behorcn op hun 
beurt voor hct merendeel tot de eerste generatie (en hebben dus een deel van 
hun onder\vijs in hct buitcnland genoten). 

• Hct spiegclbceld is dat twecde-generatie allochtonen jongcr instromen (en 
over ccn in Nederland verwor\^en kwaUficatic bcschikken): de uit\"al onder 
deze categoric is aanmcrkcUjk lager. De vcrschillen met de uitv^al onder 
autochtone studenten zijn voor dc tweede generatie niet mcer systematisch. 

Tabel 1.4 Uitval in de eerste twee studiejaren van de wetenschappelijk-onderwijscohorten 
1997-1999, naar generatie en etnische herkomst 

COHORT 

Autochtonen 
Allochtonen 
1e generatie 
2e generatie 
Surinamers 
1e generatie 
2e generatie 
Marokkanen 
1^ generatie 
2̂  generatie 
Turken 
1e generatie 
2e generatie 
Antillianen 
1e generatie 
2e generatie 

1997 
Instroom 

18 077 

974 
2 582 

126 
228 

86 
84 

73 
146 

38 
119 

% uitval 
na 1 
jaar 

2.36 

4.52 
2.94 

9.52 
2.19 

0.00 
1.19 

1,37 
1.37 

2.63 
2.52 

% uitval 
na2 
jaar 

6.05 

10.47 
7.67 

18.25 
5.26 

6.98 
3.57 

5.48 
8,90 

7.89 
6.72 

1998 
Instroom 

18 436 

947 
2 740 

91 
262 

57 
97 

74 
153 

23 
115 

% uitval 
na 1 
jaar 

2.65 

4.33 
3.10 

1.10 
2.67 

1.75 
2.06 

2,70 
1,31 

0 
0 

% uitval 
na2 
jaar 

6,16 

9.61 
6.53 

9.89 
4.96 

5.26 
5.15 

8.11 
4.58 

4.35 
2.61 

1999 
Instroom 

18 556 

883 
2 820 

68 
280 

69 
106 

61 
186 

18 
141 

% 
uitval 
na 1 
jaar 
2,83 

5.55 
3.33 

4.41 
2.14 

7.25 
0.94 

8.20 
2.69 

0.00 
2.84 

% 
uitval 
na2 
jaar 
7.09 

11.10 
8,44 

11.76 
6.07 

13.04 
8,49 

11,48 
10,22 

11,11 
6.38 

Bron: Crul & Wolff 2002. 
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1.4.3 Uitstroom uit het wetenschappelijk onderwijs 

De resultatcn van hct ECHO-ondcrzoek hebben ons voor dc beantwoording van de 
vraag naar de omvang van de uitstroom tot nu hct volgende opgeleverd: 

• ccn gefundcerde schatting van hct aantal allochtonc instromers aan dc 
veertien Nederlandsc universiteiten: dat aantal grocidc van 4.200 in 1997 tot 
4600 in 2001; 

• een gefundcerde indicatic dat de uit\-al onder allochtone studenten 
gedurende de eerste twee jaar van dc studie weUswaar lets hoger Ugt dan 
onder autochtone studenten, maar niet wezcnUjk afwijkt van hct gcmiddelde. 
Bij het vcrder toenemen van hct aandccl van twecde-generatie studenten 
zuUen dc huidige vcrschillen in uit\'al tussen autochtone en allochtone 
studenten waarschijnUjk vcrder afnemen. 

Als we op basis van deze gcgevens dc uitstroom van afgestudccrde aUochtonen -
hct potenticel — willcn schatten, dan Ugt dc onbekende factor in de vraag wat er na 
de eerste twee jaar gebeurt. Daarover wetcn wc strikt genomen niets, noch uit hct 
ECHO-ondcrzoek, noch uit andcrc bron. 

Dc uitkomsten van dc analyse over dc uir^'al van aUochtone studenten in de 
eerste nvee jaar van de univcrsitaire studie, vormen volgens ons evenwcl ccn 
gegronde basis voor de aanname dat hun uitcindeUjke uitstroom niet sterk zal 
afwijken van de totale uitstroom. Deze aanname geeft wecr aansluiting bij de 
algemcne uitstroomcijfers - niet gediffcrcnticerd naar autochtoon/aUochtoon -
zoals de jaarUjkse totalc uitstroomcijfers en dc studicrendementscijfers per cohort 
(zie Ministeric van OCenW 2002). A^crschillcnde bcrekeningswijzcn-* leiden tot het 
volgende globale resultaat: de uitstroom van allochtone afgestudeerden uit het wetenschappelijk 
onderwijs ligt anno 2003 op ten minste 2.000 pcrsonen per jaar en dat aantal -^al de komende 

jaren groeien naar ten minste 2.300 in 2009. 
Daarmee is - via de nodige omwegen en onder enkele aannames — 

aannemeUjk gemaakt dat cr een aanzicnUjk allochtoon potenticel bestaat waaruit de 
universiteiten nieuw wetcnschappeUjk personeel kunnen rekruteren. Bovendien is 
aannemeUjk gemaakt dat dit potenticel in de komende jaren zal grocien; binnen dat 
potenticel zal het aandeel afkomstig uit ccn van de vier grootste doclgroepen van 
het mindcrhedenbclcid groter worden, vooral door de sterkcre vertegenwoordiging 
en betcre prestaties van de tweede generatie uit die groepen. 

^ De eenvoudigste formule voor schatting van dc uitstroom van alloclitonen is om op de gegevcn 
totale uitstroom van jaar X de verhouding allochtonen/autochtonen toe tc passen van het 
instroomjaar X-6, waarbij de aanname is dat zes jaar studie hct gcmiddelde is van alle 
afgestudcerden. Hct probleem is dat wc over de jaren voor 1997 niet over het laatste 
vcrhoudingsgetal beschikken en voor 2002 en later nog niet over de aantal afgestudeerden. Dat 
eerste getal kunnen we allecn 'construeren' vanuit de instroomtijdreeks van 1997-2001, waarbij de 
groei over die bekende periode word teruggeprojcctccrd naar dc jaren daan,'66r. Hct t̂ veede getal 
kunnen we schatten. Een alternadeve — ingewikkeldcr — methodc is om algcmene gcgevens over 
studicrendement en gcmiddelde studicduur van afgestudeerden als uitgangspunt te nemen. Bcide 
methoden zijn uitgeprobeerd en wijzen in dezclfde richting (zie Bijlage 1). 

14 



1.5 Het onderzoek als zoektocht: opzet en uitvoering 

De opdracht van dit onderzoek, zoals gcformulecrd in dc vragen in paragraaf 1.2, 
was dcels ook van kwantitatievc aard. Hocvcel aUochtone wetcnschappeUjk 
medewerkers werkcn er eigenUjk aan dc Nederlandsc universiteiten? Dat betckende 
voor de onderzoeksopzct dat wc in eerste instantie op zoek mocsten naar een 
rcgistratie of tclUng van het totalc univcrsitaire personeel die aan ten minste twee 
criteria voldced. Ten eerste een criterium om allochtonen van autochtonen te 
kunnen ondcrschciden. In de huidige situatic is daar hct criterium 'geboorteland van 
dc pcrsoon zclf en van zijn/haar ouders' het meest voor geeigend. Ten Uvcede ccn 
criterium om hct wetcnschappeUjk personeel te kunnen ondcrschciden van het niet-
wetenschappcUjk personeel. 

1.5.1 Arbeidsdeelname minderheden volgens de Wet SAMEN 

De meest voor de hand Uggende werkwijzc leek om dc verslagcn van dc 
Nederlandsc universiteiten voor de Wet SAMEN (Wet Stimulering 
Arbeidsdeelname Minderheden) als uitgangspunt tc nemen. In het kader van die wet 
dient namcUjk clke onderneming met mcer dan 35 werknemers jaarUjks een verslag 
in te leveren over de etnische samenstelUng van haar personeel, dus ook de 
universiteiten. 

De wet verpUcht tot hct vocren van een afzondcrUjkc personeelsregistratic, 
waarbij het vooral gaat om dc rcgistratie van hct gcboortcland van werknemers en 
hun ouders als criterium voor de identificatic van allochtonen. O p basis daar\^an 
wordt in hct jaar\^erslag over hct aandeel etnische minderheden in hct 
personeelsbestand en over dc in- en doorstroom van het personeel, in het bijzonder 
van allochtone werknemers, gerapportccrd.^ Bovendien dient de werkgever 
maatregelen te formuleren om te komen tot een mcer evenrcdige arbcidsparticipatie 
van etnische minderheden. In de praktijk wordt die evenrcdighcid aan twee zaken 
afgemeten: 1) hct aandeel allochtonen in hct bedrijf in vergeUjking met het aandeel 
aUochtonen in dc bcroepsbevolking van dc regio; 2) het aandccl allochtonen naar 
functieniveau (uitgcdrukt in vier categorieen van benodigdc opleidingsnivcaus) in 
vergeUjking met allochtonen in de bcroepsbevolking van de regio op diczclfde 
niveaus. 

Wc hebben deze door de universiteiten ingelcvcrdc jaarx^erslagcn in dc korte 
fase van het vooronderzock, in december 2001, bekeken en later — tijdens hct 
hoofdonderzock - gesystcmatisecrd. Wc ontlenen hicraan de volgende inzichten. In 
de eerste plaats werd ons duideUjk dat — hoewcl een verpUchting volgens de wet — 
zes van dc veertien universiteiten over dc periode 1997-2001 geen verslagcn hebben 
aangclcverd. Dc verslagcn van de overige acht universiteiten dekken slechts in twee 
gevallen aUe jaren. De verslagcn voor de Wet SAMEN zijn dus in dc eerste plaats 
fragmentarisch (zie Bijlage 2). 

5 De jaarvcrslagcn zijn voor ccnicder in te zien bij dc rcgionale depots van de Centra voor Werk en 
Inkomen (de voormalige Arbeidsburcaus) en op dc website (www.wetsamen.nl.). 
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Ten tweede hebbcn we - via gesprekken met universitcitsmedewcrkers van vijf 
universiteiten, die verantwoordeUjk zijn voor dc rcgistratie en het verslag -
geprobcerd inzicht tc krijgen in de vraag waarop de rapportages zijn gebasccrd. Dat 
is ons tcgeUjkcrtijd wcl en nict gelukt. Nict, omdat we geen inzicht hebben gckregen 
in hoe dc cijfers per universitcit (of kleinerc cenhcid daarbinnen) precies zijn 
samengestcld. Wcl, omdat de betreffende medewerkers Uetcn bUjken dat ccn echt 
betrouwbarc methodc niet voorhanden was, en volgens sommigen zelfs nict nodig. 
Het resultaat vinden wc dan ook wcerspiegeld in dc rapportages voor de Wet 
SAMEN: als ze cr al zijn, bUjken veel ondcrdclcn nict ingevuld. 

Ten derde (en van doorslaggcvende betekenis) bleken de SAMEN-
rapportages om technische reden voor ons onderzoek onbruikbaar. In dc 
rapportagesystematick van de Centrale Database Wet SAMEN (CDWS) wordt het 
ingestroomde en zittende personeel van de onderneming ingedccld naar 
oplcidingsachtergrond. Deze is in vier categorieen verdeeld: geen onderwijs of allecn 
basisonderwdjs; mavo/ lbo; havoA^vo/mbo; hbo/wo. Die laatste samenvocging is 
voor hct doel van ons onderzoek ongeschikt. Immers, voor dc tocgang tot een 
wetenschappcUjke positie aan de universitcit is wetcnschappeUjk onderwijs (en 
promotie daarna) ccn vcreistc. De doclgroep van dit onderzoek was dus moeiUjk uit 
de SAMEN-rapportages te hcrlcidcn. 

O m deze (drie) redenen konden de rapportages van dc Wet SAMEN niet als 
basis voor ons onderzoek fungeren. Wel bevcstigen de beschikbare rapportages 
enkele nodes die in hct voorgaande al aan de hand van de Uteratuur en de 
gesprekken met personcclsfunctionarissen zijn gesignalccrd: 

• Het aandccl allochtonen in het totale personeelsbestand van dc universiteiten 
is in vrijwel alle gcvaUen klciner dan het aandeel van de allochtonen in dc 
bevolking van dc regio. Soms zijn die vcrscliillen zecr groot, soms minder. 
Het laatste is bijvoorbeeld hct geval in hct Academisch Zickenhuis 
Rotterdam. 

• Dc aUochtone medewerkers zijn in het algemeen vooral geconcentrcerd in 
banen waar\^oor ccn laag oplcidingsniveau voldocnde is. Ook in deze lagc 
functiccatcgorieen Uggen de percentages van universiteiten bijna altijd 
beneden dc rcgionale gcmiddclden. 

• In spiegclbceld zijn aUochtone medewerkers en instromers in dc hoogste 
opleidingscatcgorie (libo/wo) en in dc hogcre salarisschalen tameUjk 
zeldzaam. 

1.5.2 De elektronische survey als alternatief 

Wc hebben als altcrnaticf een onderzoek uitgevoerd aan vier Nederlandse 
universiteiten, via een elcktronisch surs'cy. De gehantccrde werkwijze is (globaal, in 
hoofdstuk 2 volgcn nadcrc details) als volgt: 

• we hebbcn vier universiteiten bereid gevondcn de c-mailadrcsscn van hun 
wetcnschappeUjk personeel ter beschikking te stellen; 
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• via ccn e-maUbericht, verzonden door dc universitcit zelf, werden alle 
medewerkers in wetenschappcUjke rangen gcvraagd mee te werkcn aan een 
beknoptc enquete;'^ 

• de gcgevens werden anoniem vciAverkt. 

Aan de keuzc van dc vier universiteiten (dc Universitcit van Amsterdam, dc 
Universitcit Utrecht, dc Erasmus Universitcit Rotterdam en dc Universitcit Twcnte) 
Uggen zowel praktische als inhoudcUjkc argumcnten ten grondslag. De praktische 
waren dat we universiteiten zochten die bereid warcn mee te werkcn door via hun e-
maUadrcssenbestand de enquete tc verzenden en in een begeleidend schrijven het 
belang van invulhng te onderstrepen. De keuzc voor drie RandstedcUjkc 
universiteiten en ccn technische universitcit is inhoudeUjk beargumcntecrd. De 
universiteiten in de Randstad hebbcn hct voordccl dat daar ccn grotcre 
vertegenwoordiging van aUochtonen is, die naar verwachting doorwcrkt in de 
personeelssamenstelUng van de universiteiten. Een technische universitcit was 
gewenst vanwege het eigen karakter. 

Dc elektronische survey heeft - vooral met hct oog op hct kwantitatievc deel 
van de vraagstclUng - een aantal nadelen. In de eerste plaats is de enquete slechts 
aan vier (van dc veertien) universiteiten toegczonden. Ten tweede (en belangrijker) 
leverde deze methodc (weUswaar volgens verwachting gezicn dc aard cr\^an) ccn 
hoge non-rcspons op. We hebben uitcraard allcs in het werk gesteld die non-
respons zo veel mogeUjk tc bepcrken (waaronder herhaUng van toczending), en de 
in ons onderzoek behaaldc respons is in vergeUjking met andcrc enquetcs van deze 
aard alsnog hoog te noemen. Dat neemt niet weg dat we op basis van het materiaal 
geen directe uitspraken over exacte aantallen kunnen docn. Bovendien bleek dc 
respons — eveneens volgens verwachting — selectief: vergcleken met autochtone 
medewerkers hebben de allochtonc veel vaker de enquete ingevuld. Hoc dicht die 
'allochtone' respons tegen dc 100 procent loopt, weten wc niet; vooralsnog kunnen 
we de aantallen allochtonen in dc enquete allecn als minimumgctallcn beschouwen. 

Ligt de kracht van de elektronische survey om bovcnstaande reden nict in de 
vaststclUng van exacte getaUen, het materiaal is wel bijzonder bruikbaar om de 
positie van allochtone medewerkers in vergeUjking met hun autochtone coUega's te 
beschrijven. Bovendien leent hct materiaal zich uitstekend voor hct beschrijven van 
significante verschiUen tussen afzondcrUjkc allochtone groepen: hct verzamelbegrip 
'allochtoon' kan wclUcht op inhoudcUjkc grondcn van onderv^erdeUngen worden 
voorzien, die voor belcid relevant zijn. Over deze twee soorten vcrgcUjkingcn wordt 
in hoofdstuk 2 dan ook uit\^oerig gerapportccrd. 

"• Dc vragenlijst betrof een opdsch leesbarc vragcnlijst (formuHcren waarop antwoorden kunnen 
worden aangestreept die met spcciale apparatuur 'ingclczcn' worden). 
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1.5.3 Het Jcwah'tatieve onderzoek: loopbanen van allochtoon 
wetenschappelijk personeel 

In antvvoord op dc gcstcldc onderzoeksvragen (in het bijzonder de vierde), proberen 
we in dit rapport tevens inzicht te verschaffcn in dc factorcn en processen die dc 
loopbanen van aUochtone medewerkers beinvloedcn of bcpalen, alsook in de 
toekomst\'crwachtingcn die zij koesteren. Hiertoc is, in twee fasen, tevens een 
kwaUtatief onderzoek uitgevoerd: 

1. Een vooronderzock onder sleuteUnformantcn op het niveau van het 
pcrsoncelsmanagement van vijf universiteiten, waaronder de vier 
universiteiten waar ook dc elektronische surv^ey is gehouden. Hct doel was 
om dc cr\^aringen van deze informanten tc inventariscren wat betreft de 
aanmclding, selectie en doorstroming van aUochtoon wetcnschappeUjk 
personeel (zie ook paragraaf 1.3.2). Die informatic fungcerde tevens als 
voorkennis voor dc latere inter\dews met allochtone medewerkers. 

2. Een kwaUtatief onderzoek onder veertig allochtonc wetenschapsbeoefenaren. 
Bij gebrek aan een bestand waaruit een steekprocf kon worden getrokken 
(ook dc - immers anonicmc — elektronische sun^cy Iccnde zich hier nict 
voor) zijn de respondentcn op verschillende wijzen en via uiteenlopende 
bronnen gesclccteerd. Bij dc keuzc van de respondentcn hebben wc wcl 
getracht dc groep zo divers mogeUjk samen tc stellen: vooral naar 
functieniveau en herkomstgrocp. 

3. Bij dc intervdews is gckozen voor de biografische methodc, met als leidraad 
de school- en beroepsloopbaan. In dc semi-gestructurecrdc gesprekken is in 
hct bijzonder aandacht besteed aan de belangrijkste keuzc- en 
besUssingsmomenten bij en voor de in- en doorstroom in dc wetenschap (zic 
ook Crul 2000). 

1.6. Fasering van het onderzoek 

Van november tot en met december 2001 heeft ccn vooronderzock plaatsgevonden. 
Daarin nam de eerste inventarisatie van dc W ĉt SAMEN-vcrslagen (en dc vraag naar 
de bruikbaarhcid cixan) een belangrijke plaats in. Aan het einde van hct 
vooronderzock is een dcfinitief voorstcl ingediend, met de in paragraaf 1.2 vermelde 
onderzoeksvragen. 

V2in februari tot en met mei 2002 is allerecrst dc Uteratuur over het onderwcrp 
verkend. Tevens zijn in deze fase de sleuteUnformantcn (P&O-medewcrkcrs van 
diverse universiteiten) bcnadcrd en geintcr\dcwd. Deze gesprekken dienden als basis 
voor de chcckUsten en vragenUjsten voor het kwaUtatieve en kwantitatievc deel van 
het onderzoek. In deze eerste fase is ook contact gelegd met de vier universiteiten 
en zijn afspraken gemaakt voor dc uit^'oering van de elektronische sur\-ey. 
TcgeUjkcrtijd is voor het kwaUtatieve deel van hct onderzoek een vragenUjst 
ontworpen. Ook dc wer\dng en selectie van respondentcn vonden in deze periode 
plaats. 
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In dc periode xnnjuni tot en met September 2002 is dc elektronische sur\'cy uitgetest en 
later uitgevoerd. TcgeUjkcrtijd zijn dc veertig intcrxdcws met allochtone aio's, oio's, 
postdocs, ud's, uhd's en hoogleraren gehouden en later uitgcwerkt. De inter\dcws 
werden op band opgenomen. In dc laatste twee weken van September zijn dc 
transcripties van de gesprekken in KwaUtan verwerkt. 

De uitcindelijke analyse van het kwaUtatieve en kwantitatievc onderzoek en 
dc rapportage vonden plaats van oktober tot half november 2002. 

1.7 O p b o u w van het rapport 

In hoofdstuk 2 presenteren we dc resultatcn van dc elektronische surv^ey. In 
hoofdstuk 3 wordt verslag gcdaan van dc veertig inter\dews die in het kader van hct 
kwaUtatieve deel van het onderzoek zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 4, ten slotte, 
vatten we dc belangrijkste conclusies van het onderzoek samen en formuleren we 
enkele bcleidsaanbeveUngen. 
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2 A L L O C H T O N E MEDEWERKERS AAN VIER 
UNIVERSITEITEN 

2.1 Inleiding 

Een van dc hoofdconclusies uit het vorige hoofdstuk was dat universiteiten zelf nict over 
gcgevens beschikken betreffende hct aandeel en de positic van aUochtoon 
wetcnschappeUjk personeel. Om hier toch inzicht in te verkrijgen, warcn we aangewczen 
op eigen onderzoek. In dit hoofdstuk beschrijven wc de uitkomsten van de hiertoc 
gehouden elektronische sur\'ey bij vier universiteiten: dc Universitcit van Amsterdam, dc 
Universitcit Utrecht, de Erasmus Universitcit Rotterdam en de Universitcit Twcnte. 

Dc vraag naar het aandccl van allochtoon wetcnschappeUjk personeel kunnen we 
aan de hand van de elektronische enquete nict beantwoorden, omdat nict iedereen die 
heeft ingevuld. Bovendien bleek de respons - zoals wc ook op voorhand al verwachtten -
selectief: vergcleken met autochtone medewerkers hebbcn dc allochtonc veel vaker de 
enquete ingevuld. Over dc mate van vertckening kunnen we slechts speculeren. Voor ccn 
groep, de Turkse, hebben wc via netwerkanalysc dc totalc populatie in de vier 
universiteiten in kaart gcbracht. We tclden op grond hier\^an 16 academici van Turkse 
komaf. Vergcleken met het aantal Turkse academici dat de enquete heeft ingevuld (15), 
komen we uit op een dckking van 93,7 procent. Deze uitkomst geeft een indicatic dat dc 
respons onder allochtonc academici hoog is gewcest. Het blijft cvenwel bij ccn indicatic, 
omdat deze uitkomst niets zcgt over de 78 andere aUochtone groepen die we in de analyse 
van de enquete zijn tegengekomen. Dc vraag naar hun preciezc aandeel kan uitcindcUjk 
alleen worden beantwoord indien dc universiteiten zelf ccn betere rcgistratie vocren of 
door een koppcUng van de personcclsbcstandcn aan de GemeenteUjke Basis Administratic 
(GBA; zic ook de aanbeveUngen). 

De resultatcn van dc enquete gevcn wel een eerste inzicht in de positic van 
allochtone wetenschapsbeoefenaren. In die zin is het juist een voordecl dat zij daarin zijn 
oververtegenwoordigd, omdat we cr̂ ân mogen uitgaan dat daarmee de representativiteit 
redeUjk is gcwaarborgd. Om die positie te duiden, vergcUjken wc dc aUochtone academici 
niet alleen met hun autochtone coUega's, maar maken we ook binnen de categoric 
aUochtone academici ccn vcrder ondcrschcid om zodoende inzicht te krijgen in hun 
interne diversiteit. In eerste instantie ondcrschciden wc daartoc twee groepen aUochtonen. 
Ten eerste 'allochtonen' gedefinieerd als degenen die zelf in hct buitcnland zijn geboren 
of van wie (minstens) ccn van dc ouders in het buitcnland is geboren. Dit is ccn zecr 
brede categoric, waaronder bijvoorbeeld ook Duitse of Belgischc academici vallcn. Ten 
tweede 'aUochtoon' volgens de definitie van de Wet SAMEN. Dit is ccn kleinerc 
categoric, waar̂ ^an degenen afkomstig uit geindustriaUseerde landcn (grof gezegd) geen 
deel uitmakcn. Deze laatste indcUng geeft ccn veel vcrfijndcr beeld van specifiekc groepen 
allochtonc academici. De positic van deze twee ondcrschciden groepen vcrschilt op een 
aantal punten aanzicnUjk. 

Naast deze twecdeUng hebben wc naar ccn ander belangrijk intern ondcrschcid 
gckeken, nameUjk dc migratiegcschiedenis. Wc ondcrschciden hiertoc vier groepen: 

1. de tweede generatie allochtonen (in Ncderland geboren en dc hele schooUoopbaan 
in Nederland doorlopcn); 
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2. dc tussengeneratie (in hct buitcnland geboren en in Nederland ccn middclbare-
schooldiploma behaald); 

3. dc laatkomers (in het buitcnland geboren, in het buitcnland ccn middelbare-
schooldiploma behaald en in Ncderland een univcrsitair diploma behaald); 

4. de buitenlandse wetenschapsbeoefenaren (diegenen die ook hun univcrsitair 
diploma in hct buitcnland hebben behaald).' 

Dit ondcrschcid is gebasccrd op rclcvante verschUlcn in ondcrwijsloopbanen, waarbij wc 
er\-an uitgaan dat deze vcrschillen dc in- en doorstroom van dc vier groepen beinvloedcn. 
De eerste twee groepen zijn nu nog betrckkcUjk klcin, maar zuUen in dc toekomst steeds 
groter en belangrijker worden. Zozeer, dat mag worden verwacht dat zij binnen 
afzienbarc tijd dc derde en vierde groep in aantallen zuUen over\deugelen. Dc doorstroom 
in de wetenschap van de eerste twee groepen zal mcdcbepalend zijn voor de 
becldvorming van diegenen die nu wetcnschappeUjk onderwijs volgcn en zich orienteren 
op hun ver\^olgcarrierc. 

2.2 De enquete: uitvoering en respons 

De elektronische surx^ey is uitgevoerd door hct IMES, in samenwerking met EUon.- O m 
de anonimitcit van dc respondentcn te waarborgen, heeft EUon dc enquete op het 
internet gcplaatst. Hct adrcs van dc website is met de medewerking van hct bestuur van 
de vier universiteiten via e-maU aan het wetcnschappeUjk personeel gemaUd. Twee weken 
later is aan dat personeel ccn herhaUng gcmaild - alleen de personcclsadministratie van dc 
Erasmus Universitcit Rotterdam stuurde geen herhaUng door. De data werden 
automatisch op dc webscrx'cr vcrzameld in mccrdere bestanden (diverse universiteiten, 
Quask-FrontPage, Nedcrlands-Engcls). Deze databcstanden zijn met bchulp van SPSS 
gckoppeld en geanalyseerd. De respondentcn kunnen op dc volgende kenmerken worden 
ondcrschciden: 

• gcboortcland 

• gcboortcland vader 

• geboorteland mocder 

• geslacht 

• leeftijd 

• middelbare-schoolopleiding (in Ncderland of in buitcnland) 

• univcrsitaire oplciding (in Ncderland of in buitcnland) 

• functic/functicniveau 

• voUedige dicnstbctrekking/aanstclUng 

• deeltijd dicnstbetrekking/aanstclUng 

' D c drie laatste groepen zijn spccificades van de (ook in hct vorige hoofdstuk gcnoenide) eerste gencrade 
aUochtonen op basis van ondcrwijsgcschiedcnis. 
- Elion is de afdcling voor elektronische gcgevensverwerking, automatiscring en ondcrzocksondersteuning 
van het SCO-Kohns tamm Instituut van dc Universitcit van Amsterdam. 
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De voUcdigc vragenUjst is weergegeven in Bijlage 3. In totaal verstuurden wc 8.867 mails 
en hebben 2.746 medewerkers via de website de enquete ingevuld. Dc totalc respons 
bedraagt daarmee 32 procent. Bij dc Universitcit Twcnte en dc Universitcit Utrecht is een 
relatief hoge respons bereikt. 

We hebben op diverse manicren geprobcerd dc non-rcspons tc minimaUscrcn. Ten 
eerste kozen wc voor ccn elektronische enquete in plaats van ccn schrifteUjke; de 
veiAvachting was dat dc respons bij een schrifteUjke enquete lager zou zijn. Ten tweede 
kozen we voor ccn zcer korte enquete, die slechts enkele minuten in beslag nam omdat 
gecodecrde antwoordcatcgoricen konden worden gcbruikt. Ten derde stuurden we een 
herhaUng, die uiteindeUjk nog aanzicnUjk heeft bijgedragen aan de respons. 

Tabel 2.1 Respons op de elektronische enquete per universiteit 

Totaal wetenschappelijk personeel 
(WP) volgens het jaarverslag 2001 
Aantal WP waaraan een enquete is 
gemaild 
Respons 

w.v. autochtoon 

allochtoon 

% autochtoon van totaal WP 
% allochtoon van totaal WP 

UvA 
1987 

2646' 

772 
29%> 
met 

herhaling 
547 

70,9% 
225 

29.1 %> 
20,7% 

8,5% 

UT 
1405 

1450' 

545 
38%. 
met 

herhaling 
354 

64.9%> 
191 

35.1 %o 
24,4% 

13,2 

UU 
3342 

2559' 

902 
35%> 
met 

herhaling 
709 

78.6%, 
193 

21.4%o 
27,7% 

7,5% 

EUR 
2133 

1887^ 

527 

zonder 
herhaling 

397 
75,3%o 

130 
24.7%o 

2 1 % 
6,9% 

Totaal 
8867 

8542 

2746 
32% 

2007 
73% 
739 

27% 
23,5% 

8,7% 

^ In dit geval zijn enquetes ook verzonden aan wp'ers die niet in dienst zijn van de UvA, zoals personeel in dienst 
van NWO, bursalen, gedetacheerden en gasten. Studentassistenten zijn ook betrokken in de mailing. De telling in 
het jaarverslag betreft alleen het personeel met een dienstverband aan de UvA. 
^ Het verschil is door de groei van het personeel ontstaan. 
^ Van de 3.342 academici van de Universiteit Utrecht zijn uiteindeUjk 2.569 e-mailadressen gevonden, waarvan er 
tien onjuist bleken te zijn. Zodoende zijn 2.559 mails uitgegaan. 
'' Bij het aantal uit het jaarverslag zijn 341 studentassistenten inbegrepen. Aan deze categorie is door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam geen mailing gestuurd, waardoor het totale aantal verstuurde mails 1.887 is. 

Bron: Elektronische enquetes IMES.' 

Dc respons bij de Erasmus Universitcit Rotterdam is het laagst; waarschijnUjk mede 
omdat hier geen herhaUng is gestuurd. Aan dc hoge percentages in rij 5 van tabel 2.1 
kunnen we zien dat de respons onder allochtone academici hoger is dan die onder 
autochtone academici. 

De responsaantallen kunnen als ccn minimumindicatie worden gezicn van hct 
aantal aUochtone wetcnschappeUjk medewerkers op de verschiUende universiteiten. Bij de 
vier universiteiten hebben in totaal 739 allochtone academici dc enquete ingevuld, wat 
neerkomt op 27 procent van het totale aantal respondentcn. Vertaald naar het totalc 
wetcnschappeUjk personeel geeft dit aantal in de laatste rij het aandeel allochtone 
academici aan dat minimaal in dienst is van dc universiteiten (8,7 procent). Vooral dc 
respons (en mede daardoor het aandeel allochtone academici) bij de Universiteit Twcnte 

' Geldt voor deze tabel en alle overige tabcUen in dit hoofdstuk. 
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is hoog. Vcrderop zuUen we zien dat dit voor ccn groot dcel komt door hct hoge aantal 
buitenlandse (gast)medewerkers aldaar. Tabel 2.1 laat vcrder zien dat hct aandeel 
allochtone respondenten het kleinst is bij dc Universitcit Utrecht. 

2.3 Allochtone medewerkers volgens de brede definitie 

In deze paragraaf beschrijven wc dc allochtone respondentcn eerst kort naar afkomst, 
leeftijd en geslacht. Tabel 2.2 laat van hen dc (twintig mecsu^crtegenwoordigde) 
geboortelanden zien. Opvallend is in de eerste plaats dat het aantal respondenten met 
Ncderland als gcboortcland, de tweede generatie aUochtonen dus, (nog) betrekkeUjk 
gering is: 26,1 procent. Een tweede opvallend feit is dc grote diversiteit aan 
herkomstlanden van de eerste generatie respondenten: in totaal komen deze overige 
respondenten uit 78 verschillende landen. Allochtone academici geboren in Europese 
landcn zijn sterk vertegenwoordigd (ruim 30 procent). Degenen die zijn geboren in 
Duitsland of Belgie maken ruim 13 procent van het totale aantal allochtonc respondentcn 
uit. 

Tabel 2.2 Allochtone respondenten naar de twintig meestvoorkomende geboortelanden 

GEBOORTELAND 
1. Nederland 

w.o. Suriname 
Turkije 

Nederlandse Antillen 
Marokko 

Overige landen 
Missing 

2. Duitsland 
3. Belgie 
4. Indonesie 
5. India 
6. Italie 
7. Spanje 
8. Groot-Brittannie 
9. Frankrijk 
10. Verenigde Staten 
11. China 
12. Rusland 
13. Polen 
14. Turkije 
15. Griekenland 
16. Zwitserland 
17. Zuid-Afrika 
18. Suriname 
19. Joegoslavie 
20. Bulgarije 
Overige 
Totaal 
Missing'' 

Absoluut 
185 

6 
3 
4 
3 

157 
12 
61 
33 
31 
21 
20 
19 
19 
19 
16 
15 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
10 

162 
708 

31 

% 
26.1 \ 

s.el 
4,71 
4,4] 
3.0\ 
2.81 
2,7\ 
2.71 
2.7\ 
2.2\ 
2.1 \ 
2.1 \ 

ul 
1,7] 

ul 
1j\ 
1j\ 
1,6\ 
1.6\ 
1.41 

22.81 

loo.ol 

^ Het aantal missings is inherent aan de wijze van vraagstelling. Aan de respondenten is eerst de verplichte vraag 
gesteld of zij in Nederland of elders zijn geboren. Voor de categorie 'elders' konden zij een land aankruisen op de 
bijgevoegde lijst. Zij waren evenwel niet verplicht om 'elders' te specificeren. 
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Tabel 2.5 laat zien dat er slechts ccn klcin verschU is tussen het aandccl vrouwcUjke 
respondenten van allochtone komaf (38,1 procent) en het aandeel autochtone vrouwcUjke 
respondenten (35,2 procent)."* In tabel 2.6 wordt zichtbaar dat het allochtone 
wetenschappelijk personeel aanzicnUjk jonger is dan het autochtone wetcnschappeUjk 
personeel. 

2.3.1 Positie 

Welke positie hebbcn allochtone medewerkers binnen dc universiteiten en hoe verhoudt 
die zich tot die van autochtone academici? Op basis van de enquete kunnen wc die positic 
beschrijven aan dc hand van drie indicatoren: functieniveau en de aard (vast of tijdcUjk) en 
omvang (fulltimc of parttimc) van hun aanstelUng. 

Tabel 2.7 toont de verdcUng van de autochtone en allochtone respondenten over 
de diverse functicniveaus. We zien op dit punt een duideUjk verschil tussen bcide groepen, 
en ook de statistische toets geeft ccn significant verschil aan.^ AUochtone respondentcn 
bckleden vaker dan de autochtone lagerc functies. De stcrkc vertegenwoordiging in dc 
categorieen aio/oio en postdocs rcflecteert waarschijnUjk het recente karakter van de 
instroom. 

In tabel 2.8 is de verdcUng van de respondenten naar de aard van hun aanstelUng 
weergegeven. Op basis van dc statistische toets zijn cr wcdcrom significante verschiUen 
tussen de autochtone en allochtone respondenten. De autochtone medewerkers hebbcn 
nameUjk vaker een vaste aanstelUng. Dat hangt wecr samen met het vorige punt: dc 
aio/oio- en postdocposities zijn vrijwel altijd tijdeUjke functies. 

Tabel 2.9 geeft inzicht in hct aandccl aUochtone versus autochtone respondenten 
in voltijd- en dceltijddienst. Na hct uit\'oercn van ccn statistische toets wordt duideUjk dat 
er een significant verschil is tussen de bcide groepen: dc allochtonc respondentcn werkcn 
vaker fulltimc. Ook dit verschil hangt samen met de aard van de aio/oio- en 
postdocposities, die in hct algemeen vaak fuUtime worden vcrx^uld. 

2.3.2 Toekomstplannen en ambities 

In dc enquete is ook gcvraagd naar de toekomstplannen en ambities van de 
wetcnschappeUjk medewerkers. We mocten ons daarbij reaUseren dat deze gedeeltcUjk 
samenhangen met de leeftijd en hct functieniveau van de respondenten. Naar bcide 
kenmerken is er een ongcUjke verdeUng over dc twee groepen. Tevens dienen we ons 
ervan bewust te zijn dat vragen naar plannen en ambities vaak moeiUjk eenduidig zijn te 
beantwoorden. Het relatief grote aantal missings is daai-\^oor ccn indicatic. Uit de 
opmerkingen die de respondentcn aan het einde van de eiaquete konden plaatsen, kunnen 
we meerdere redenen voor deze hoge non-rcspons dcstiUeren. Ten eerste zijn deze vragen 
voor een belangrijke groep, de hoogleraren, nict van tocpassing. Ten tweede zijn er 

•* Voor deze tabel en dc hierna volgende tabcUen vcrwijzcn we naar paragraaf 2.4. Daar worden deze 
gcgevens telkens in vergelijking met de definide van allochtonen volgens dc Wet SAMEN geprcscnteerd. 
5 We hebben ervoor gckozen bij de tabcUen geen stadsdsche toetsen weer te gevcn. W^anneer er 
significante vcrschillen zijn, worden die vcrmcld. 
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medewerkers die geen verandcring in hun positie wensen en om die reden deze vragen 
ook niet hebben beant\voord. 

Analvsercn we onder bovenstaand voorbehoud dc antwoorden, dan valt aUcrccrst 
op dat dc allochtonc respondenten in hun toekomstplannen relatief sterker op dc 
wetenschappcUjke wereld zijn georientcerd. Uit de statistische toets bUjkt dat zij lets vaker 
aan ccn universitaire carrierc denken dan de autochtone medewerkers, die op hun beurt 
icts vaker neigen naar een baan bij dc overhcid (zie tabel 2.10). 

De ambitievraag luidde: 'Als u een andcrc aanstelUng aan dc universiteit ambicert, 
om welke functie gaat het dan?' Deze vraag kan slaan op ambities in de (verre) toekomst 
of op ambities op dc korte termijn. Dc resultatcn (zie tabel 2.11) zijn moeiUjk te 
interprcteren. Encrzijds bUjken de allochtone academici (op de langcrc termijn) hoge 
ambities te hebben: ruim een kwart van hen ambicert een hoogleraarschap. Anderzijds 
scoren zij ook hoog bij postdocpositie; wclUcht is dat ccn ambitie op een wat kortcre 
termijn van veel aio's en oio's, die als gezegd onder hen sterk zijn vertegenwoordigd. 

Aan de hand van de ver\'olg\Taag: 'Welke aanstelUng aan dc universitcit verwacht u 
als vcn^olg op uw huidige aanstelUng te krijgen?' schatten de respondenten hun 
mogcUjkhcdcn in voor een functie op de korte termijn (zie tabel 2.12). De antwoorden 
wccrspiegelcn wecr stcrk dc huidige positie: ccn postdocplaats Ugt kenneUjk voor veel 
aio's en oio's in dc Ujn der verwachting. OpmcrkeUjk is hct relatief grote aantal aUochtone 
respondenten dat een kans op een tocgevoegd doccntschap als reaUstisch ziet. Het 
opmcrkcUjke hicrv-an schuilt vooral in hct feit dat deze positie bij de vraag naar ambities 
(tabel 2.11) zecr laag scoordc. Er Ujkt dus ccn zckere discrcpantie tussen ambities en 
(reaUstische) verwachtingen voor ccn vervolgbaan. 

2.4 Allochtone medewerkers volgens de definitie van de Wet S A M E N 

In deze paragraaf vergcUjken we de allochtone medewerkers zoals gedefinieerd in de 
ruimstc zin in dc vorige paragraaf met de aUochtone medewerkers volgens dc definitie in 
de Wet SAMEN. (Een overzicht van alle Wet SAMEN-landcn is te vinden in Bijlage 2.) 
We StcUcn daarbij de volgende vragen aan de orde: vcrschillen zij naar 
persoonskenmcrken, naar positie (paragraaf 2.4.1), of naar ambities en plannen (paragraaf 
4.2.2)? 

In de eerste plaats wordt uit tabel 2.3 duideUjk dat dc groep allochtone 
medewerkers volgens de definitie van dc Wet SAMEN slechts (ongevecr) dc helft vormt 
van de groep volgens dc brede definitie. Het verschil tussen de twee defirdties is er vooral 
in gclcgen dat aUochtonen uit westcrse industrielanden nict tot de doclgroepen van de 
Wet SAMEN worden gerekend.^ In tabel 2.3 gevcn wc een overzicht van aUe Wet 
SAMEN-landen die meer dan vier keer in ons bestand zijn gcteld. Opvallend is de 
aanwezighcid van allochtonc medewerkers uit Indonesie^, India, China en Rusland. Er 
zijn slechts dertig eerstc-generatie respondenten behorend tot dc vier grootste 

•̂  De uitzondering daarop vormen enkele groepen uit westcrse landcn die tot de doclgroepen van hct 
minderhedcnbelcid behorcn, in hct bijzonder de Zuid-Europcanen (Portugczen, Spanjaarden, ItaUancn en 
Grickcn) en pcrsonen uit voormalig Joegoslavie. 
'' Het gaat hier met om de categoric Indische Ncderlanders. 
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doclgroepen van het minderhedcnbelcid (AntilUanen, Surinamers, Turken en 
Marokkanen). Dit aantal is tc klcin om apart wecr te gevcn in de analyse. 

Tabel 2.3 Respondenten uit de doelgroepen van de Wet SAMEN naar geboorteland 

GEBOORTELAND 
Nederland 
Indonesie 
India 
China 
Rusland 
Turkije 
Zuid Afrika 
Suriname 
Ex-Joegoslavie 
Argentinie 
Frans-Guyana en Frans-
Polynesie 
Nederlandse Antillen 
Brazilie 
Jordanie 
Iran 
Mexico 
Overige landen 
Totaal 
Missing 

Absoluut 
97 
31 
21 
15 
15 
12 
12 
11 
11 
8 
7 

6 
6 
6 
5 
5 

86 
354 

1 

% 
27,41 

8,8 ^ 
5,9\ 
4.2] 
4.21 
3.41 
3.41 
3,1 \ 
3,l\ 
2,3 
2.0 

1,7 
1,7 
1,7 
1.4 
1.4 

24,3 
100,0 

De verdcUng over de vier universiteiten bUjkt aanzicnUjk te vcrschillen (zie tabel 2.4). Bij 
de Universitcit Twcnte is bijna tweederde van de allochtonc medewerkers afkomstig uit 
Wet SAMEN-landcn. Dit in tegenstclUng tot bijvoorbeeld de Universitcit Utrecht en de 
Universiteit van Amsterdam, waar dit slechts voor een derde geldt. Dc Erasmus 
Universitcit Rotterdam neemt een middenpositic in. Dc aUochtone populatie van de 
Universiteit Twcnte heeft dus, zoals we verwachtten, ccn ander profiel. 

Tabel 2.4 Wetenschappelijk personeel naar universiteit en etnische afkonnst 

UNIVERSITEIT 

ETNISCHE AFKOMST 

EUR 

Abs. % 

UT 

Abs. % 

UU 

Abs. % 

UVA 

Abs. % 

Totaal 
(100%) 

Absoluut 

Totaal 527 100,0 545 100.0 902 100.0 772 100.0 2746 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

397 
130 
67 

75,3 
24,7 
12.7 

354 
191 
123 

65.0 
35,0 
22.6 

709 
193 
76 

78,6 
21.4 

8.4 

547 
225 

89 

70,9 
29,1 
11,5 

2007 
739 
355 

Beschouwen we dc persoonskenmcrken geslacht en leeftijd, dan kunnen wc allereerst zien 
dat dc man-vrouw\^crhouding binnen de groep allochtone medewerkers volgens de 
definitie uit dc Wet SAMEN wat meer Ujkt op die van dc autochtone groep (zie tabel 2.5). 
Daarmee zijn dc mannen wat mcer, en dc vrouwen wat minder vertegenwoordigd dan 
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binnen de groep aUochtonen volgens dc brede definitie. Daarnaast is de totale groep 
allochtone academici jonger dan de autochtone, maar zijn dc allochtone academici uit de 
Wet SAMEN-landcn nog jongcr (zie tabel 2.6). 

Tabel 2.5 Wetenschappelijk personeel naar geslacht en etnische afkomst 

GESLACHT 

ETNISCHE 
AFKOMST 

Man 

Absoluut % 

Vrouw 

Absoluut 

Totaal 
(=100%) 

% 

Missing 1 

Absoluut 

Totaal 1729 64 972 36 45 1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

1278 
451 
221 

64,8 
61,9 
65.8 

694 
278 
115 

35.2 
38.1 
34.2 

35 
10 
19 1 

Tabel 2.6 Wetenschappelijk personeel naar leeftijd en etnische afkomst 

LEEFTIJD 

ETNISCHE 
AFKOMST 

22-27 

Ab. % 

28-32 

Ab. % 

33-40 

Ab. % 

41-50 

Ab. % 

>51 

Ab. % 

Totaal 
(100%) 

Abs. 

Missing 1 

Abs. 
1 
1 

Totaal 577 21,2 584 21,4 509 18,7 506 18,6 548 20,1 2724 I I 22 1 
1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet 
SAMEN 

431 
146 
86 

21,7 
19,9 
24,3 

375 
209 
102 

18,9 
28,4 
28,8 

352 
157 
63 

17,7 
21,4 
17,8 

402 
104 
53 

20,2 
14.1 
15,0 

429 
119 
50 

21,6 
16,2 
14,1 

1989 
735 
354 

18 
4 
1 

2.4.1 Positie 

AUochtone medewerkers volgens dc Wet SAMEN vormen dus een 'subproficl' binnen de 
bredcre categoric allochtonc academici: ze komen uit niet-westerse landen, zijn jongcr en 
vaker van het manneUjk geslacht. Zijn er ook verschUlcn in dc positic die zij binnen de 
universiteiten innemen? In dit opzicht zien wc de conscqucnties van de hier\'oor 
genoemdc kenmerken terugkcren. Neemt de totale groep allochtone medewerkers lagerc 
functies in dan de autochtone groep, voor de aUochtone medewerkers uit de Wet 
SAMEN-landen geldt dat net icts meer (zie tabel 2.7). Zo zien we de aio/oio-catcgoric 
grocien naar 42,4 procent (versus 38,7 procent) en de categorie hoogleraren dalen naar 5,6 
procent (versus 8,3 procent). 

Ver\'olgcns zien we dat die verschuiving wordt wcerspiegeld in de aard van de 
aanstelUng: deze bUjkt, zoals dan verwacht, bij de allochtone medewerkers uit de Wet 
SAMEN-landcn vaker tijdcUjk (zie tabel 2.8). 

Op een punt, nameUjk dat van dc omvang van dc aanstelUng, signaleren we een 
onverwacht gegeven: dc allochtonc medewerkers uit de Wet SAMEN-landen zijn icts 
vaker in deeltijd werkzaam dan dc allochtone medewerkers volgens de brede definitie (zie 
tabel 2.9). Hct verschil is niet groot (23 versus 21,5 procent). Vooralsnog is niet duideUjk 
waaraan dit moet worden toegeschrcven. 
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Tabel 2.7 Wetenschappelijk personeel naar etnische afkomst en functieniveau 

ETNISCHE 
AFKOMST 

FUNCTIE 
HL 

UHD 
UD 

TD' 
PD' 

AIO/OIO 
Anders 

TOTAAL 

Missing 

Autochtoon 

Abs. 
187 
213 
536 

64 
118 
543 
340 

2001 

6 

% 
9.3 

10.6 
26.8 

3,2 
5,9 

27.2 
17.0 

100.0 

Allochtoon 

Abs. 
61 
53 

146 
19 
66 

286 
107 
738 

1 

% 
8.3 
7,2 

19,8 
2,6 
8.9 

38.7 
14.5 

100.0 

Allochtoon Wet 1 
SAMEN 

Abs. 
20 
25 
61 
11 
26 

150 
61 

354 

1 

% 1 
5,6 1 
7.1 

17.21 
3.2 
7.3 1 

42.4 
17.2 1 

100.0 

^ Toegevoegd decent. 
^ Postdoc. 

Tabel 2.8 Wetenschappelijk personeel naar aanstellingsvorm en etnische afkomst 

AANSTELLINGSVORM 

ETNISCHE AFKOMST 

Vast 

Absoluut o/ /o 

Tijdelijk 

Absoluut % 

Totaal 
(=100%) 
Absoluut 

Missing 

Absoluut 

Totaal 1490 54,4 1247 45.6 2737 9 1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

1162 
328 
143 

58.1 
44.4 
40.4 

837 
410 
211 

41.9 
55.6 
59.6 

1999 
738 
354 

8 
1 
1 

Tabel 2.9 Wetenschappelijk personeel naar aard van aanstelling en etnische afkomst 

AARD VAN AANSTELLING 

ETNISCHE AFKOMST 

Voltijd 

Abs. % 

Deeltijd 

Abs. % 

Totaal 
(=100%) 
Absoluut 

Missing 

Absoluut 

Totaal 1889 72.4 721 27.6 2610 136 1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

1338 
551 
258 

70.1 
78,5 
77.0 

570 
151 
77 

29.9 
21.5 
23.0 

1908 
702 
335 

99 
37 
20 

2.4.2 Ambities en toekomstplannen 

Met hun plannen bevinden de allochtone academici uit de Wet SAMEN-landen zich in 
het algemeen tussen de autochtone academici en allochtone academici volgens de brede 
definitie in (zie tabel 2.10). OpmcrkeUjk is echter dat relatief meer allochtone 
medewerkers volgens de definitie uit de Wet SAMEN Ujken te kiezen voor het 
bedrijfslcvcn. Dat kan ook te maken hebbcn met dc belangrijke vertegenwoordiging van 
aUochtone medewerkers uit Wet SAMEN-landen bij dc Universiteit Twcnte. Vergcleken 
met de overige universiteiten kiezen de wetenschapsbeoefenaren aan dc Universiteit 
Twcnte significant vaker voor het bedrijfslcvcn. 
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Tabel 2.10 Wetenschappelijk personeel naar toekomstplannen en etnische afkomst 

TOEKOMST
PLANNEN 

ETNISCHE 
AFKOMST 

Totaal 
(=100%) 
absoluut 

Universiteit 

% 

Overheid 

% 

Bedrijfs-
leven 

% 

Zelf-
standig 

% 

Anders 

% 

Missing | 

absoluut 

1 
Totaal 1809 56,2 7,0 1 12,9 1 4,4 19,5 I I 937 1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

1245 
564 
286 

53,7 
61,7 
57,0 

8,5 
3,7 
4,9 

13,0 
12,6 
14,4 

4.7 
3,7 
3,8 

20,7 
18,3 
19,9 

762 
175 
69 

Dc ambities van allochtone medewerkers uit de Wet SAMEN-landen vertonen slechts 
kleine verschiUen met die van dc totale groep allochtonen; verschiUen die in dc Ujn van 
hun toekomstplannen Uggen. Dc hogere wetenschappcUjke functies worden icts minder 
geambicerd, terwijl de haalbarc posities op kortcre termijn (ud- en postdocfuncties) en dc 
categorie 'anders' sterker naar voren komen. De grotcre 'anders-categorie' weerspiegelt 
waarschijnUjk de eerder geconstatccrde sterkcre orientatic op posities buiten dc 
universiteit: hct bedrijfslcvcn (zie tabel 2.11). 

Tabel 2.11 Wetenschappelijk personeel naar wetenschappelijke ambities en etnische 
afkomst 

AMBITIE 
ETNISCHE AFKOMST 

Totaal 
(=100%) 

Absoluut 

HL 

% 

UHD 

% 

UD 

% 

TD 

% 

PD 

% 

Anders 

% 

Missing | 

Absoluut 

1 
Totaal 1875 24.0 21,1 1 78,7 1 1,3 1 23,5 1 7 7,4 1 1 871 | 

1 
Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

1312 
563 
278 

22,9 
26,6 
22,3 

23,4 
15,8 
14,7 

20 
15,6 
17,7 

1,2 
1,4 
1,1 

22,2 
26,6 
28,0 

10,3 
13,9 
16,2 

695 
176 
77 

Bij dc ingeschatte ver\'olgaanstelUng zien wc dat de aUochtone medewerkers uit dc Wet 
SAMEN-landen, als conscquentie van hun huidige positie (vaker in lagerc posities), wecr 
systematisch icts minder hoog zitten dan de allochtone medewerkers volgens de brede 
definitie (zie tabel 2.12). 

Tabel 2.12 Wetenschappelijk personeel naar ingeschatte kans op vervolgaanstelling en etnische 
afkomst 

KANS OP VERVOLG
AANSTELLING 

ETNISCHE AFKOMST 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Wet SAMEN 

Totaal 
(=100%) 
Absoluut 

2024 
1465 
559 
290 

HL 

% 

70,2 
70,7 
8,8 
6,2 

UHD 

% 

79,3 
20,5 
16,5 
14,5 

UD 

% 

18,7 
20,4 
14,1 
14,1 

TD 

% 

5 
2,6 

11,4 
12,8 

PD 

% 

27,4 
25,4 
32,6 
33,8 

Anders 

% 

79,4 
20,4 
16,6 
18,6 

Missing 

Absoluut 1 

722 
542 
180 
65 
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2.5 Allochtone medewerkers naar migratiegeschiedenis 

Dc bcschrijving van dc onderzockspopulatic was tot nu toe gebasccrd op enkclvoudige 
persoonskenmcrken, enkele kenmerken van hun positie en indicaties voor hun ambities 
en toekomstplannen. Op zichzelf geeft dat ccn eerste inzicht in de grote differentiatie 
binnen de groep als geheel. Bij verdere analyse rijst evenwel de vraag of wc op basis van 
hct materiaal meer kunnen zeggcn over het waarom van de gevonden verdeUngen. Zijn er 
factorcn aan te wijzen die ertoe leiden dat een aantal van die kenmerken systematisch 
clusteren en zo tot een t}'pologischc verdcUng binnen dc totale groep leiden? 

Twee stcrk met clkaar verweven kenmerken bUjken dan van groot belang: het 
onderwijsvcrlcden en de migratiegeschiedenis. In de kern gaat hct om de vragen wanncer 
(op welke leeftijd) de niet in Nederland geboren allochtonc respondenten naar Nederland 
zijn gekomen en waar zij de opecnvolgende fasen van het onderwijs hebbcn gevolgd dat 
tocgang geeft tot ccn univcrsitaire studie. Op basis van deze twee kenmerken hebben we 
een t}'pologie gemaakt en de respondenten in vier groepen ingedccld: de tweede generatie, de 
tussengeneratie, de laatkomers en de buitenlandse wetenschapsbeoefenaren. Tweede-generatie 
respondenten zijn in Nederland geboren en hebbcn hun gehclc ondcrwijsloopbaan in 
Nederland doorlopcn. Zij vormen in omvang de tweede groep (23,3 procent). De 
tussengeneratie staat voor respondenten die gedurende hun lagerc- of middelbare-schooltijd 
naar Ncderland zijn gekomen en aldaar hun middelbare-schooldiploma hebbcn behaald 
(11,9 procent). Deze eerste twee groepen zijn kinderen van in Nederland gevcstigde 
immigranten. De derde groep noemen we dc laatkomers. Zij hebben hun hele 
vooropleiding in het buitcnland gevolgd, maar hebbcn in Ncderland hun 
wetenschappeUjk-onderwijsdiploma behaald. Soms gaat het ook hier om kindcren van in 
Nederland gevcstigde immigranten, maar vaker zijn zij zelfstandig naar Nederland 
gekomen om hun studie af tc makcn (8,3 procent). De laatste en tevens grootste groep 
bestaat uit buitenlandse academici. 7A] hebben hun academische titcl in hct buitcnland 
verwon^en en zijn door Nederlandse universiteiten aangctrokken of daar op eigen 
initiatief terechtgekomen. Dit is een zecr gcmeleerde groep, die icts mcer dan de helft van 
de totalc populatie vormt (53,2 procent) (zic tabel 2.13). 

Tabel 2.13 Allochtone medewerkers naar migratiegeschiedenis 

MIGRATIEGESCHIEDENIS 
Tweede generatie 
Tussengeneratie 
Laatkomers 
Buitenlandse academici 
Overig^ 
Totaal 

Absoluut 
172 
88 
61 

394 
24 

739 

% 
23,3 
11.9 
8.3 

53.3 
3.2 

100,0 

^ De categorie 'overig' omvat de groep respondenten die niet binnen een van de typen migratiegeschiedenis 
vallen. 

Als we naar de verdcUng per universiteit kijken, wordt hct belang van het karakter en de 
plaats van de universitcit zichtbaar (zic tabel 2.14). Dc Universiteit Twcnte heeft de 
mccste buitenlandse wetenschapsbeoefenaren in dienst; zij springt cr met 78,5 procent 
opvallend uit en is daarmee sterk internationaal georiiinteerd. De Erasmus Universiteit 
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Rotterdam heeft de hoogste instroom (de helft) vanuit de tweede en tussengeneratie. 
Voor dc Rottcrdamse, Utrechtsc en Amsterdamsc universiteit geldt dat de instroom van 
allochtone groepen die ook in die steden gocd zijn vertegenwoordigd, groot is. 

Tabel 2.14 Allochtone medewerkers naar migratiegeschiedenis en universiteit 

UNIVERSITEIT 

MIGRATIE
GESCHIEDENIS 
Tweede generatie 
Tussengeneratie 
Laatkomers 
Buitenlandse 
academici 
Overig 
Totaal (=100%) 

EUR 

Ab. 

43 
21 
10 
47 

9 
130 

% 

33,1 
16,2 
7,7 

36,1 

6,9 
100,0 

UT 

Abs. 

17 
10 
14 

150 

0 
191 

% 

8,9 
5,3 
7,3 

78,5 

0,0 
100 

UU 

Abs. 

46 
28 
18 
91 

10 
193 

% 

23.8 
14,5 
9,3 

47,2 

5,2 
100,0 

UVA 

Abs. 

66 
29 
19 

106 

5 
225 

% 

29,4 
12,9 
8,4 

47,1 

2,2 
100,0 

Totaal 

Absoluut 

172 
88 
61 

394 

24 
739 

In tabel 2.15 is de verdeUng naar geboortelanden en migratiegeschiedenis weergegeven. 
Het grote aantal herkomstlanden hebben wc samengevocgd tot ccn beperkter aantal op 
regio gebasccrde categorieen. De vier grootste groepen van het mindcrhcdcnbeleid zijn 
afzonderUjk vcrmcld. 

Als we allereerst naar de absolute aantaUen kijken, vallen enkele zaken op: 

• Zoals we al cerder signaleerden, vormen de buitenlandse academici verrcweg dc 
grootste categoric (394), waar\'an ruim de helft uit Noord-West- en Zuid-Europa 
en dc Oostbloklanden komt. 

• De tweede grootste categoric is dc tweede generatie (172). A'^ooralsnog vormen 
daarbinnen de respondentcn van Noord-West-Europesc en Aziatische 
(voornameUjk Indisch-Ncdcrlandsc) afkomst verrcweg de grootste groep. De 
nvcede generatie van dc vier grootste groepen van het mindcrhcdcnbeleid is nog 
slechts mondjcsmaat vertegenwoordigd. 

• Dc tussengeneratie en laatkomers vormen een klein kwart van het totaal. Hun 
verdcUng naar herkomstlanden vertoont een grotcre spreiding, hoewcl 
respondenten van Noord-West-Europesc en Aziatische (eveneens voornameUjk 
Indisch-Ncderlandse) afkomst absoluut nog hoog scoren. 

De relaticve verdeUng van de t}'pcn over de herkomstlanden vertoont een wat grilUg 
verloop. Die verdeUngen kunnen in dc meeste gevallen worden verklaard door het 
specifiekc karakter van de betreffende migratiebewegingen: oudere migratiebewegingen 
als die vanuit Noord-West- en Zuid-Europa en Azie (Nedcrlands Indie/lndonesie) laten 
een evenwichtiger verdeUng over dc verschillende t)'pen zien, tcrwijl bij recentere 
migratiebewegingen het acacent mcer Ujkt tc Uggen op buitenlandse academici. 
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Tabel 2.15 Allochtone medewerkers naar migratiegeschiedenis en geboorteland 

MIGRATIEGESCHIEDENIS 

GEBOORTELAND 
Landen van 
minderhedenbeleid 

Suriname 
Turkije 

Nederlandse Antillen 
Marokko 

Tweede 
generatie^ 

Abs. 

6 
3 
4 
3 

% 

35,3 
20,0 
33.3 
75,0 

Tussen
generatie 

Abs. 

7 
4 
5 
0 

% 

41,2 
26.7 
41.7 

0.0 

Laat
komers 

Abs. 

3 
2 
3 
1 

% 

17,6 
13,3 
25,0 
25.0 

Buitenl. 
academici 

Abs. 

1 
6 
0 
0 

% 

5.9 
40.0 

0.0 
0.0 

Overig 

Abs. 

0 
0 
0 
0 

% 

0,0 
0,0 
0.0 
0,0 

Totaal 
(=100%) 

Absoluut 

17 
15 
12 
4 

Zuid-Europa 
Noord-West-Europa 
Voormalige Oostbloklanden^ 
Noord-Amerika 
Zuid-Amerika^ 
Azie" 
Midden-Oosten 
Afrika' 
Oceanie 
Overige 

12 
62 

1 
0 
1 

70 
1 
3 
0 
4 

14.8 
27,6 
1,7 
0,0 
3,3 
43,8 
7,7 
8,8 
0,0 
66,6 

4 
15 

1 
3 
5 

23 
1 
8 
0 
1 

4.9 
6,7 
1,7 
13,6 
16.7 
14.4 
7.7 
23.6 
0.0 
16.7 

7 
18 
5 
1 
3 
9 
0 
2 
1 
0 

8.7 
8.0 
8.5 
4.5 
10.0 
5.6 
0.0 
5.9 
7.0 
0.0 

56 
128 
52 
17 
20 
57 
10 
20 
13 

1 

69.2 
56.8 
88.1 
77.4 
66.7 
35,6 
58,9 
58,8 
93,0 
16.7 

2 
2 
0 

0 
0 

2.4 
0.9 
0.0 
4.5 
3.3 
0.6 
7.7 
2.9 
0.0 
0.0 

81 
225 

59 
22 
30 

160 
13 
34 
14 
6 

Missing" 
Totaal 

3 
172 

6,4 
23,3 

11 
88 

23,4 
11,9 

6 
61 

12.8 
8,3 

12 
394 

25.6 
53,3 

15 
24 

31.8 
3.2 

47 
739 

^ Gebaseerd op het geboorteland van ouders. ^ Minus voormalig-Joegoslavie. 
^ Minus Suriname en de Nederlandse Antillen. •* Minus Turkije. 
^ Minus Marokko. ® Missing bij geboorteland van de respondent, geboorteland vader, geboorteland moeder. 

Als we naar de verdeUng naar geslacht kijken (zie tabel 2.16), zien we dat de laatkomers en 

de Uvcede generatie ccn geUjkcre verdcUng van mannen en vrouwen hebbcn dan de 

autochtone populatie. Bij de laatkomers zijn dc vrouwen zelfs in dc meerdcrheid. 

Buitenlandse academici en dc tussengeneratie daarcntcgen hebben een sterkcre 

vertegenwoordiging van mannen. 

Tabel 2.16 Allochtone medewerkers naar geslacht en etnische afkomst (ingedeeld naar 
migratiegeschiedenis) 

GESLACHT 

ETNISCHE AFKOMST 

Man 

Abs. % 

Vrouw 

Abs. % 

Totaal 
(=100%) 
Absoluut 

Missing 

Absoluut 

Totaal 1729 64.0 972 36,0 2701 45 

1 
Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1278 
451 
100 
59 
28 

254 
10 

64.8 
61.9 
58.1 
67.0 
46.7 
65.1 
52,6 

694 
278 

72 
29 
32 

136 
9 

35,2 
38,1 
41,9 
33,0 
53.3 
34.9 
47.4 

1972 
729 
172 
88 
60 

390 
19 

35 
10 
0 
0 
1 
4 
5 
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De tabel naar leeftijd in combinatie met dc migratiegcschiedenis geeft een icts 
gcdetaiUecrder inzicht in dc achtergrond van de respondentcn (zie tabel 2.17). De tweede 
en tussengeneratie zijn in alle leeftijdscategoriecn te vinden. Dit hangt samen met het 
eerder aangcstiptc punt van verschil in migratiebewegingen: de uveede generatie is immers 
uit diverse migratiegolven afkomstig. Dc buitenlandse academici en de laatkomers zijn hct 
sterkst te vinden in de jonge leeftijdscategoriecn. 

Tabel 2.17 Wetenschappelijk personeel naar leeftijd en etnische afkomst (ingedeeld naar 
migratiegeschiedenis) 

LEEFTIJD 
ETNISCHE 
AFKOMST 

22-27 

Ab. 1 % 

28-32 

Ab. 1 % 

33-40 

Ab. 1 % 

41-50 

Ab. 1 % 

>51 

Ab. 1 % 

Totaal 
(100%) 

Ab. 

Missing 

Abs. 1 

Totaal 1 577 | 21,2 | 584 | 21,4 | 509 | 18,7 ] 506 | 18,6 \ 548 | 20,1 ] 2724 | | 22 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede 
generatie 
Tussen

generatie 
Laatkomers 

Buitenl. 
academici 

Overig 

431 
146 
29 

12 

4 
99 

2 

21,7 
19,9 
16,9 

13,6 

6,7 
25,2 

9,1 

375 
209 

39 

21 

16 
126 

7 

18,8 
28,4 
22.6 

23,9 

26,7 
32,1 

31,8 

352 
157 
36 

12 

14 
91 

4 

17,7 
21,4 
20,9 

13,6 

23,2 
23,1 

18,2 

402 
104 
29 

14 

19 
38 

4 

20,2 
14,1 
16,9 

15.9 

31,7 
9,7 

18,2 

429 
119 
39 

29 

7 
39 

5 

21,6 
16,2 
22,7 

33 

11,7 
9,9 

22,7 

1989 
735 
172 

88 

60 
393 

22 

18 1 
4 
0 

0 

1 
1 

2 

Dc jonge leeftijd van de buitenlandse academici wordt dcels wcerspiegeld in de functies 
die zij bckleden (zie tabel 2.18). Bijna 60 procent heeft een aio- of postdocfunctie. D e 
verdeUng naar functieniveau van de andcrc categorieen is evenwichtiger dan die voor de 
buitenlandse academici, hoewcl enigszins grilUg. Nemen we voor deze categorieen de 
twee hoogste functies (hooglcraar en uhd) samen, dan scoren de tweede en de 
tussengeneratie aanzicnUjk hoger dan de laatkomers en buitenlandse academici. 

Tabel 2.18 Wetenschappelijk personeel naar etnische afkomst (ingedeeld 
naar migratiegeschiedenis) en functie 

ETNISCHE AFKOMST 
FUNCTIE 

Totaal (=100%) 

HL 
UHD 
UD 
TD 
PD 
AIO/OIO 
Anders 

Missing 

AUTO. 

2001 

ALLO. 

738 

MIGRATIEGESCHIEDENIS | 
Tweede 
general. 

172 

Tusseng 

88 

Laatkom. 

61 

Bultl. aca. 

393 

Overig 

24 
% 1 

9,3 
10,6 
26,8 
3,2 
5,9 

27,1 
17 

8,3 
7,2 
19,8 
2,6 
8,9 

38,7 
14,5 

7 
12,8 
25 
2,3 
5,2 

25,6 
22,1 

14,8 
4,5 
30,7 
5,7 
4,5 

29,6 
10,2 

3,3 
8.2 

24,6 
11,5 
6,6 

36,1 
9,7 

7,9 
5,1 
14,7 
0,5 
12 

47,3 
12,5 

12,5 1 
8,3 
12,5 
4,2 
8,3 

33,4 
20,8 

absoluut 
6 1 0 0 0 1 0 

34 



Tabel 2.19 en 2.20 laten nog cens extra gocd zien dat dc buitenlandse academici een 
apartc positic innemen. Zij zijn bijna allemaal fulltimc in dienst en tweederde van hen 
heeft geen vaste aanstelUng. Uit tabel 2.21 blijkt bovendien dat zij zich sterker dan de 
andcrc groepen op ccn univcrsitaire carrierc richtcn. De laatkomers Ujken wat betreft de 
laatste twee kenmerken (tijdcUjk in dienst en toekomstplannen) sterk op buitenlandse 
academici. Zij laten echter een ander patroon zien als het om voltijd/dccltijd gaat: van alle 
categorieen scoren zij hct hoogst op dceltijdfuncties. De verklaring daarv^oor hangt 
waarschijnUjk voor ccn belangrijk dcel samen met de man-vrouw\^erhouding in deze 
groep: zoals uit tabel 2.16 naar voren kwam, zitten er relatief veel vrouwen in deze groep. 

De tweede en tussengeneratie vertonen veel meer overeenkomsten met de 
autochtone respondentcn. Dat is verklaarbaar, omdat zij op bijna dezelfdc manier het 
Nederlandse onderwijssysteem hebben doorlopcn. Zij richtcn zich aUeen wat minder op 
een universitaire carrierc dan de autochtonen. Het zal dus moeiUjker zijn hen vast te 
houden. 

Tabel 2.19 Wetenschappelijk personeel naar aard aanstelling en etnische afkomst (ingedeeld 
naar migratiegeschiedenis) 

AARD VAN 
AANSTELLING 

ETNISCHE AFKOMST 

Voltijd 

Abs. % 

Deeltijd 

Abs. % 

Totaal 
(=100%) 
Absoluut 

Missing 

Absoluut 

Totaal 1889 72,4 721 27.6 2610 136 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1338 
551 
111 
59 
34 

332 
15 

70,1 
78.5 
66.9 
70.2 
55.7 
90.5 
62.5 

570 
151 
55 
25 
27 
35 

9 

29,9 
21,5 
33,1 
29,8 
44.3 

9.5 
37.5 

1908 
702 
166 
84 
61 

367 
24 

99 
37 

6 
4 
0 

27 
0 

Tabel 2.20 Wetenschappelijk personeel naar aanstellingsvorm en etnische afkomst (ingedeeld 
naar migratiegeschiedenis) 

AANSTELLINGSVORM 

ETNISCHE AFKOMST 

Vast 

Abs. % 

Tijdelijk 

Abs. % 

Totaal 
(=100%) 
Abs. 

Missing 

Abs. 

Totaal 1490 54,4 1247 45,6 2737 9 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1162 
328 
99 
52 
22 

141 
14 

58,1 
44,4 
57,6 
59,1 
36,1 
35,9 
58,3 

837 
410 

73 
36 
39 

252 
10 

41,9 
55,6 
42,4 
40,9 
63,9 
64,1 
41,7 

1999 
738 
172 
88 
61 

393 
24 

8 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
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Tabel 2.21 Wetenschappelijk personeel naar toekomstplannen en etnische afkomst (ingedeeld 
naar migratiegeschiedenis) 

TOEKOMSTPLANNEN 

ETNISCHE AFKOMST 
Totaal 
(100%) 

Univers. 
% 

Overh. 
% 

Bedrijfsl. 
% 

Zelfst. 
% 

Anders 
% 

Missing 
Absoluut 

Totaal 1809 56,2 7 12,9 4,4 19,5 I I 937 1 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1245 
564 
109 
57 
47 

337 
14 

53,7 
61,7 
50,5 
49,1 
70,2 
65,9 
71,4 

8,5 
3,7 
5.5 
8,8 
4,3 
2,4 
0,0 

13 
12,6 
12,8 
8,8 
6,3 

14,2 
7,1 

4,7 
3,7 
5,5 
7,0 
4,3 
2,7 
0,0 

201 
18,3 
25,7 
26,3 
14,9 
14,8 
21,5 

762 
175 
63 
31 
14 
57 
10 

De hoge score van buitenlandse academici op toekomstplannen binnen de universiteit 
wordt onderstreept door hun ambities: een derde van hen ambicert een hoogleraarschap 
(zie tabel 2.22). Frappant is echter dat de laatkomers, die in een aantal opzichten sterk op 
de buitenlandse academici Ujken, op dit punt niet mcegaan: hun ambities Uggen duideUjk 
lager. Zij Ujken in dit opzicht op dc tweede en tussengeneratie, die vaak ccn andere dan 
een univcrsitaire positic ambiercn. 

Tabel 2.22 Wetenschappelijk personeel naar wetenschappelijke ambities en etnische afkomst 
(ingedeeld naar migratiegeschiedenis) 

AMBITIES 

ETNISCHE AFKOMST 
Totaal 
(100%) 

HL 
% 

UHD 
% 

UD 
% 

TD 
% 

PD 
% 

Anders 
% 

Missing 1 
Absoluut 

Totaal 1 1875 1 24,0 \ 21,1] 18,7] 1,3] 23,5] 11,4] \ 871 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1312 
563 
110 
58 
50 

328 
17 

22,9 
26,6 
20,9 
17,2 
18,0 
32,3 
11,8 

23,4 
15,8 
17,3 
24,2 
20,0 
12,5 
29,3 

20 
15,6 
16,4 
20,7 
26,0 
13,1 
11,8 

1,2 
1,4 
0.9 
1,7 
2,0 
1,5 
0,0 

22,2 
26,6 
22,7 
19,0 
30,0 
28,4 
35,3 

10,3 
13,9 
21,8 
17,2 
4,0 

12,2 
11,8 

695 1 
176 
62 
30 
11 
66 

7 

Het beeld van de ingeschatte kans op een ver\'olgaanstelUng is enigszins diffuus (zie tabel 
2.23). Als we aUeen de percentages van de hooglcraarspositic nemen, bUjken buitenlandse 
academici erg optimistisch, zeker gezicn hun gemiddeld lage huidige positie. Nemen we 
de twee hoogste posities (hooglcraar en uhd) samen, dan lopen de cumulatieve 
percentages tussen dc categorieen niet sterk uiteen. Dan bUjkt ook dc tweede generatie 
haar kansen op een aanzienUjke positie redcUjk hoog in te schatten. 
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Tabel 2.23 Wetenschappelijk personeel naar kans op een vervolgaanstelling en etnische afkomst 
(ingedeeld naar migratiegeschiedenis) 

KANS OP VERVOLG
AANSTELLING 

ETNISCHE AFKOMST 

Totaal 
(100%) 

HL 
% 

UHD 
% 

UD 
% 

TD 
% 

PD 
% 

Anders 
% 

Missing 
Absoluut 

Totaal 1 2024 | 10,2 ] 19,3 j 18,7 \ 5 27,4 19,4 722 

Autochtoon 
Allochtoon 

w.o. Tweede generatie 
Tussengeneratie 

Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Overig 

1465 
559 
125 
63 
54 

302 
15 

10,7 
8,8 
8,0 
4,8 
7,4 

10,6 
0,0 

20,5 
16,5 
20,0 

19 
14,8 
14,6 
20,0 

20,4 
14,1 
14.4 
20,6 

37 
8,6 

13,3 

2,6 
11,4 
2,4 
4,8 
5,6 

18,2 
0,0 

25,4 
32,6 
31,2 
30,2 
25,9 
34,1 
46,7 

20,4 
16,6 
24,0 
20,6 

9,3 
13,9 
20,0 

542 
180 
47 
25 

7 
92 

9 

2.6 Conclusies 

Hct materiaal dat in dit hoofdstuk is gepresenteerd, is gebaseerd op een elektronische 
enquete onder het wetcnschappeUjk personeel van vier Nederlandse universiteiten. De 
respons op deze enquete was in totaal 32 procent, ccn op zichzelf (voor dit soort 
enquetcs) goedc score. TcgeUjkcrtijd leggcn dc inperking tot vier universiteiten, de aard 
van de materiaalvcrzamcUng en de non-rcspons bepcrkingen op, vooral wanncer hct gaat 
om het vaststcUen van aantallen allochtone academici. De kracht van hct vcrzamelde 
materiaal Ugt dan ook vooral in de mogcUjkheid die het biedt om de positic van allochtone 
medewerkers tc vergcUjken met die van hun autochtone coUega's en binnen de 
verzamelcategorie 'allochtonen' differentiaties naar subgroepen aan te brengen die voor 
beleid relevant zijn. 

Voor de eerste vraag van dit onderzoek, die naar hct aandeel van allochtonen in 
het wetenschappeUjk bedrijf, levert de elektronische enquete dus slechts globale indicaties. 
DuideUjk is geworden dat allochtone medewerkers relatief vaker aan de enquete hebben 
meegewerkt dan autochtone academici. Maar het is nict mogeUjk vast tc steUen hocvcel 
procent van alle allochtonc medewerkers heeft gereageerd. Omgekcerd is wel vast tc 
stellen dat de 739 allochtone respondenten die wcl aan de enquete hebbcn meegewerkt, in 
totaal 8,7 procent uitmaken van het totale wetcnschappeUjk personeel van de vier 
universiteiten. Dit is de ondcrgrens. Als we veronderstellen dat de 'allochtone respons' het 
gemiddeldc wccrgeeft (32 procent), dan zouden die 739 respondenten echter 26 procent 
van het wetcnschappeUjk personeel vormen. Het wcrkcUjkc aandeel Ugt ergens tussen 
deze 26 en 8,7 procent in, waarschijnUjk dichter bij het laatste percentage. 

Vragen naar differentiatie binnen dc groep allochtone academici en hun positie 
binnen Nederlandse universiteiten krijgen in dit hoofdstuk een substantieler antwoord. 
Hct begrip 'allochtoon' zoals geopcrationaUseerd aan de hand van het gcboortcland (van 
een van dc ouders), bUjkt in wezen een verzamelcategorie waarbinnen niet alleen ccn 
grote mate van diversiteit bestaat naar herkomst, persoonskenmcrken en migratie- en 
ondcrwijsgcschiedcnis, maar ook naar de positic die deze subgroepen binnen de 
universiteiten innemen. In ieder geval is ccn grote meerdcrheid van hen niet in Nederland 
opgegroeid en heeft niet in Ncderland gestudecrd. Zij brengen hun eigen academische en 
culturcle bagage mee naar dc Nederlandsc academische arena. 
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De diversiteit naar herkomst is groot. Onder dc hiervoor gegevcn definitie vallen in 
Duitsland geboren academici die daar hun universitaire diploma hebbcn behaald en via 
een solUcitatie naar Ncderland zijn gekomen, buitenlandse wetenschapsbeoefenaren uit 
India en twecde-generatie Indische Ncderlanders - om een paar voorbeeldcn te noemen. 
O m inzicht te verkrijgen in die diversiteit, hebbcn we de allochtone groep op twee 
manicren vcrder onden-erdccld. Ten eerste hebben we de groep vcrkleind door spccifiek 
naar de allochtone respondentcn tc kijken die tot dc doclgroepen van dc Wet SAMEN 
behorcn. Grof gesteld vallen dan alle academici uit westcrse industrielanden af. De 
allochtonen volgens de Wet SAMEN, een groep waar\'oor een gericht beleid wordt 
gevoerd ter bevordering van een evenrcdige vertegenwoordiging, vormen ongevecr de 
helft van de totale aUochtone groep. Omgerckend vormen zij dus minimaal ongeveer 4 
procent van de totale wetenschappcUjke populatie. Daarbinnen vormen de vier grootste 
doelgroepen van het minderhedcnbelcid een zcer bescheiden groep. 

Ten nvecde hebbcn we ccn ondcrschcid gemaakt naar de migratiegcschiedenis van 
de allochtone academici. We ondcrschciden ccn tweede generatie (in Nederland geboren), 
tusscngeneratic (gedurende de lagerc- of middelbare-schooltijd naar Nederland gekomen), 
laatkomers (gedurende dc studie naar Nederland gekomen) en buitenlandse academici. De 
laatsten vormen de grootste groep (de helft) onder dc allochtone respondentcn. Bijna de 
helft van hen is afkomstig uit Noord-West-Europa of de Vercrdgde Staten. Van de andere 
helft komt een groot dcel uit landen die onder de Wet SAMEN vaUen. De buitenlandse 
academici zijn relatief jong en mcestal fuUtime in dienst als aio of postdoc. Zij zijn naar 
Nederland gekomen om een wetenschappcUjke carrierc van de grond te krijgen of voort 
te zetten. Zij zijn sterk georientcerd op een wetenschappcUjke carriere en hebben hoge 
ambities. De meesten zijn echtcr nict in vaste dienst. Het is dus ook vooralsnog 
onduideUjk of zij in Nederland bUjven (bijvoorbeeld de grote groep aio's). 

De (in grootte) nveede groep wordt gcvormd door uvcede-generatie academici. 
Deze groep is zcer divers als wordt gckeken naar hun etnische herkomst. Bijna ccn kwart 
heeft ouders die afkomstig zijn uit Ncderlands-Indie en een op de acht behoort tot een 
van de andere naoorlogse minderhcidsgroepen in Nederland. Een fUnk deel van de 
tweede generatie (eveneens ccn kwart) heeft echter ouders die uit Noord-West-Europa 
afkomstig zijn. Dc tweede generatie is te vinden in alle leeftijdscategoriecn. Haar 
samenstelUng weerspiegelt daarmee de verschillende naoorlogse migratiegolven. Dc helft 
van de uveede generatie is werkzaam als aio of postdoc. Naar aanstelUng Ujken zij het 
meest op dc autochtone academici. De tweede generatie Ujkt vergcleken met dc 
buitenlandse academici en dc laatkomers veel minder vaak vanzelfsprekend tc kiezen voor 
de universitcit als toekomstige werkgever. Het zal dan ook moeiUjker zijn hen vast te 
houden. 

Dc tussengeneratie Ujkt in veel opzichten op de tweede generatie. Ook zij komen 
uit verschillende migratiegolven; zo behoort ook een aantal 50-plussers tot deze groep. 
Dit zijn degenen die dc relatief hoge scores op dc ud- en hoogleraarsposities verklaren. 
De tusscngeneratic is ten opzichte van de autochtone academici op deze bcide posities 
over\^crtegcnwoordigd. 

Dc groep laatkomers, dc klcinste groep, wordt gcvormd door degenen die alleen 
hun universitaire studie in Nederland hebben gevolgd. Dit bUjkt een groep met enkele 
specifiekc kenmerken te zijn. Hct cerst wat opvalt is dat vrouwen, in tegenstclUng tot clke 
andere groep, in dc meerdcrheid zijn. De laatkomers zijn, wcUicht met het voorgaande 
samenhangend, ook vaker in dceltijddienst en zijn vooral geconcentrcerd in de ud- en 
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postdocfuncties. Zij richtcn zich zelfs nog sterker dan de buitenlandse academici op de 
universiteit. Onder de jonge academici zijn zij bijna niet te vinden. 

Het ondcrschcid naar migratiegeschiedenis laat een aantal belangrijke verschiUen in profiel 
zien. Samengcvat komt hct crop neer dat dc positic, ambities en toekomst\^crwachtingen 
van de tweede en tussengeneratie stcrkc overeenkomsten vertonen en in ccn aantal 
opzichten op die van dc autochtone academici Ujken. De buitenlandse 
wetenschapsbeoefenaren vormen in veel opzichten ccn apartc groep. Dit geldt ook voor 
de laatkomers, waar de vrouwen de meerdcrheid vormen. Deze profielcn zuUen worden 
gcbruikt bij het plaatsen van de allochtonc academici in het volgende hoofdstuk. 
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3 OP ZOEK NAAR E E N E I G E N PLEK: 
H E T KWALITATIEVE O N D E R Z O E K 

3.1 Inleiding 

Over de wijze waarop wetenschapsbeoefenaren dc universitcit instromen, is nog maar 
wcinig bekcnd, zckcr als hct gaat om allochtonc academici.' Wcl weten we dat een 
promotieplaats in het laatste decennium het belangrijkste middel is geworden voor het 
starten van een academische carrierc; begin jaren tachtig nog kwam een promotie vaak 
voort uit een daaraan voorafgaande andere wetenschappcUjke functie aan dc universitcit. 

In dc inleiding en in hoofdstuk 2 is aangegeven dat het aandeel allochtone 
academici nog relatief klcin is, maar dat hct potenticel - gezicn dc instroom van 
allochtonc studenten in het universitaire onderwijs — aanzicnUjk is. TcgeUjkcrtijd neemt dc 
vergrijzing binnen de universiteiten toe en zal cr in dc nabije toekomst behocfte zijn aan 
jong wetenschappeUjk talent. Vanuit die context is inzicht in dc wijze waarop allochtone 
academici op ccn promotieplaats tercchtkomen en (eventueel) later doorstromen naar een 
andere wetenschappcUjke functie van belang: welkc zijn dc crucialc factorcn voor het 
verkrijgen van een wetenschappcUjke positie en welke adviezen gevcn dc respondenten 
ter verbetering van de in- en doorstroom van allochtonc medewerkers? 

In dit hoofdstuk staan deze vragen centraal. De antwoorden crop presenteren we 
aan dc hand van dc resultatcn van het kwaUtatieve onderzoek onder veertig aUochtone 
promovendi, postdocs, univcrsitaire doccnten (ud's), univcrsitaire hoofddoccnten (uhd's) 
en hoogleraren. We hebben voor dit dcel van hct onderzoek geen gesprekken gevoerd 
met autochtone academici en zuUen hen hier dus, in tegenstclUng tot in hoofdstuk 2, nict 
als vcrgcUjkingsgrocp (kunnen) gcbruiken. 

Dit hoofdstuk is in vijf paragrafen verdeeld. In paragraaf 3.2 bespreken wc dc 
onderzoeksmethode en het profiel van dc respondenten. In paragraaf 3.3 Ugt de nadruk 
op de instroom in promodcplaatscn. We concentreren ons hier eerst op de huidige aio's, 
oio's en postdocs, omdat de andere functicgrocpen meestal al begin jaren tachtig zijn 
ingestroomd en dus een andcrc geschicdenis kennen. We gaan daarbij achtereenvolgend 
in op de moticven voor het willen promoveren, dc reaUscring van de promotieplaats, de 
criteria die een rol spclen bij dc wcr\dng en, tot slot, dc invlocd van de sociale omgeving. 
In paragraaf 3.4, over de doorstroom, hanteren we een vergcUjkbarc structuur; dc 
promovendi worden hier niet bcsproken: zij zijn immers nog nict doorgestroomd. In 
paragraaf 3.5 bespreken we de negatieve kanten van een wetenschappcUjke baan aan de 
universiteit en dc adviezen die dc respondenten hebben gegeven om de instroom en 
doorstroom van allochtone academici te vergroten. In paragraaf 3.6 presenteren wc dc 
belangrijkste conclusies van dit deelonderzoek. 

' Zie Keijzer & Gordijn 2000; zie voor bredcre studies Allen et al. 2001;.Van Eijs & Jacob-Tacken. 
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3.2 Onderzoeksmethode en profiel van de respondenten 

3.2.1 De steekprocf 

Dc respondenten zijn in eerste instantie gesclccteerd aan dc hand van ccn namenbestand 
van N W O . Dit bestand is uitgebreid met respondentcn die bij het IMES bekcnd zijn, 
namen van hct internet en suggesties van reeds geinter\dewdcn. Omdat we nict op dc 
hoogte zijn van de aantallen aUochtone wetcnschappeUjk medewerkers aan alle 
Nederlandse universiteiten, noch van de samenstelUng van deze groep naar etnische 
herkomst, zijn onze respondenten nict representatief te noemen voor alle allochtone 
academici. Zo hebben we een relatief grote groep Turkse academici geinter\dewd, maar 
dit betekent nict dat zij ook binnen dc universiteiten de grootste groep allochtone 
medewerkers vormen. 

In dit deelonderzoek zijn vooral de klassickc immigrantcngrocpen 
vertegenwoordigd, specifieker respondentcn met ccn Surinaamse, Turkse of Marokkaanse 
achtergrond. Daarmee wijkt de samenstelUng van de respondentengroep dus af van die 
van de aUochtone groep respondentcn die aan het kwantitatievc deelonderzoek hebben 
dcclgenomen, in die zin dat de klassickc hcrkomstgroepen daarin nauweUjks zijn 
vertegenwoordigd. Juist vanwege deze ondcr\'crtcgcnwoordiging en het feit dat hun 
potenticel stcrk groeiende is, hebbcn wc deze specifiekc selectie gemaakt. Bovendien zijn 
hier in vergeUjking met het enquctebcstand ook dc Uveede en tussengeneratie sterker 
vertegenwoordigd, omdat in de beginfase van het kwaUtatieve onderzoek de nadruk lag 
op de instroom naar ccn promotieplaats en de en^aringen van aio's, oio's en postdocs. Pas 
in een latere fase zijn ook ud's, uhd's en hoogleraren in het onderzoek betrokken, om 
zodoende tevens ccn becld te krijgen van dc doorstroom naar andere wetenschappcUjke 
functies. 

De respondentcn is beloofd de verkregen informatic strikt vertrouweUjk te 
behandelen, zodat hun kenmerken en uitspraken niet tot hen te herleiden zijn. Om deze 
reden gevcn we geen informatic in de trant van 'twee Turkse uhd's van de Universiteit 
Groningen menen' en dergeUjke. 

3.2.2 De vragenUjst 

Bij dc intcr\dcws is gckozen voor de biografische methodc, met als leidraad de school- en 
beroepsloopbaan. Daarbij is gebruikgemaakt van ccn semi-gestructureerde vragenUjst. In 
dc intervtiews is in het bijzonder aandacht besteed aan de diverse onderwijs- en 
beroepsfasen die de respondentcn hebben doorlopcn, beginnend met dc lagere school en 
cindigend met de huidige positie. Voor elk doorlopcn traject zijn vragen gesteld over de 
kcuzcs die zijn gemaakt, dc al dan nict verkregen steun (vanuit de sociale en (later) 
universitaire omgeving), de cn^aren obstakels en over de inzet en prestaties van de 
respondent zelf. De gesprekken duurden gemiddeld twee uur. 

We concentreren ons hier op de (gemeenschappeUjke) hoofdUjnen, in hct besef 
daarmee de individuele en specifiekc er\"aringen weleens tekort te doen. 
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3.2.3 Verwerking en analyse 

Met uitzondering van twee gesprekken zijn alle inter\dews op tape opgenomen en 
ver\'olgens integraal uitgcwerkt. Alle inter\dews zijn gccodeerd en verwerkt in KwaUtan, 
een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij hct analvsercn van kwaUtatief 
onderzoeksmateriaal. Met bchulp van dit programma kunnen codes worden tocgekend 
aan tckstfragmenten en kunnen deze vcrvolgcns worden geselecteerd, gesorteerd en 
vergcleken. De gebruikte codcringen zijn geconcentrcerd rondom de thema's ontx^angen 
steun, ondcrv'onden obstakels, inzet en prestaties, motivatie en idecen over het 
universitaire werkkUmaat. De respondenten zijn op twee manicren in KwaUtan 
gecategoriseerd: naar hun functie en naar hun etnische achtergrond. Omdat de groep 
relatief klein is en de selectie via ccn steekprocf heeft plaatsgevonden, kunnen we echter 
geen uitspraken doen over de relatic tussen de loopbaan en de specifiekc etnische 
achtergrond. 

In dit hoofdstuk gevcn we dc promovendi, postdocs, ud's, uhd's en hoogleraren 
ook aan met de term 'functiegroepen' en de tweede generatie, tussengeneratie, laatkomers 
en buitenlandse academici, zoals wc die in het vorige hoofdstuk hebbcn ondcrschciden, 
ook met de term 'generaticgrocpen'. 

3.2.4 Bcschrijving van de respondenten 

Om een indruk te gevcn van hct profiel van dc respondenten presenteren we liier enkele 
algemcne persoonskenmcrken, zoals het gcboortcland, het tijdstip van dc migratie, sckse 
en wetenschappcUjke richting (alfa/beta/gamma), in combinatie met de functiegroepen. 
In totaal zijn 21 promovendi, 5 postdocs, 6 ud's, 1 uhd en 7 hoogleraren geinter\tiewd. 
Tabel 3.1 geeft hun etnische achtergrond wecr. Als gezegd zijn vooral de klassickc 
immigrantcngrocpen in het onderzoek betrokken: de grootste groep respondenten is van 
Turkse komaf, gevolgd door respondentcn met een Marokkaanse of Surinaamse 
achtergrond. 

Tabel 3.1 Overzicht etnische achtergrond en functie 

Turkije 
Suriname 
Marokko 
Nederlands-lndie 

Promovendus 
10 
1 
7 
0 

Postdoc 
3 
2 
0 
0 

UD 
2 
0 
1 
2 

UHD 
0 
1 
0 
0 

Hoogleraar 
2 
4 
0 
1 

Totaal 
17 
8 
8 
3 

Divers: 
Kroatie 
Curagao 
Pakistan 
Iran 

1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

Totaal 21 5 6 1 7 40 
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De 21 promovendi hebben nict aUe dezclfde aanstelUng. Twee promovendi zijn nog in 
afsvachting van hct resultaat van een solUcitatie, respccticveUjk een ondcrzocksaanvraag; 2 
promovendi vallen onder de categoric 'buitcnpromovcndi' (zij hebbcn elders een 
wcrkplek en ont\'angen elders hun salaris); en 3 promovendi zijn hier via een 
uitwisscUngsbcurs. De overige 14 respondentcn hebben ccn reguUere aio/oio-aanstelUng. 

Op voorhand is nict gesclccteerd op geboorteland of gencratics. Tijdens de 
analysefasc bleek cvenwel dat het moment van migratie van mogcUjke invlocd is op de 
voortgang van een wetenschappcUjke carrierc. Tabel 3.2 laat dan ook dc geboortelanden 
(gecategoriseerd als al dan niet in Nederland geboren) en dc lecftijdsgroepen van de 
respondenten zien, tabel 3.3 wanncer ze (na migratie) in hct Nederlandse 
onderwijssysteem zijn ingestroomd. 

Tabel 3.2 Geboorteland en leeftijd 

GEBOORTELAND 
EN LEEFTIJD 

FUNCTIE 

Promovendus 
Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

Geboren in 
buiten land 

13 
4 
4 
1 
7 

Geboren in 
Nederland 

8 
1 
2 
0 
0 

Leeftijd 

22-27 

4 
0 
0 
0 
0 

28-
32 

10 
2 
0 
0 
0 

33-
40 

5 
3 
2 
1 
0 

41-
50 

2 
0 
2 
0 
3 

>51 

0 
0 
2 
0 
4 

Totaal 

21 
5 
6 
1 
7 

Totaal 29 11 4 12 11 7 6 40 1 

Slechts ruim een kwart van de respondenten is in Nederland geboren. Zij behorcn voor 
het merendeel tot dc categorie 'promovendi' en zijn relatief jong (geconcentrcerd in dc 
leeftijdscatcgorie 22-32): zij staan nog aan het begin van een (mogcUjke) 
wetenschappcUjke carriere. 

In tabel 3.3 zijn dc functiegroepen als gezegd verder ingedccld naar migratiegeschiedenis. 
In vergeUjking met hct vorige hoofdstuk hebbcn we de definitie van het begrip 'tweede 
generatie' enigszins aangepast. We rekenen hier nameUjk ook de enkele respondenten toe 
die niet in Nederland zijn geboren, maar hier vanaf vier- of vijfjarigc leeftijd woonachtig 
zijn en hun hele ondcrwijsloopbaan in Ncderland hebben doorlopcn. Het aantal tweede-
generatie respondenten van tabel 3.2 (11) komt in tabel 3.3 dan op 15. Deze keuze volgt 
uit de nadruk de we in dit hoofdstuk willcn leggcn op dc diverse stappen in de school- en 
beroepsloopbaan en we over de gcgevens beschikken wanncer precies dc overstap naar 
het Nederlandsc ondciAvijssystcem is gemaakt. 
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Tabel 3.3 Functie in verhouding tot de generatiegroepen 

Promovendus 
Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

Tweede 
generatie 

10 
2 
2 
0 
1 

Tussengeneratie 

4 
0 
1 
1 
3 

Laatkomers 

5 
3 
1 
0 
3 

Buitenlandse 
academici 

2 
0 
2 
0 
0 

Totaal 

21 
5 
6 
1 
7 

Totaal 15 9 12 4 40 

Vijfticn respondenten hebben dcrhalve de lagerc school, het voortgezet onderwijs en de 
academische studie in Nederland gevolgd (de tweede generatie); 9 respondentcn zijn 
gedurende hun middelbare-schooltijd naar Ncderland gekomen (de tussengeneratie); 12 
respondenten hebbcn hun vooropleiding in het buitcnland gevolgd, maar in Ncderland 
hun wctenschappeUjk-onderwijsdiploma behaald (de laatkomers); en 4 respondenten zijn 
voor hun promoticonderzoek (tijdcUjk) gemigreerd (dc buitenlandse academici). Dc 
meerderhcid (24 respondenten) heeft het gehclc voortgezette onderwijs in Ncderland 
afgerond. 

Vijfticn respondentcn zijn alleen naar Nederland gemigreerd. De respondenten 
van de tweede en tussengeneratie, de meerdcrheid, zijn destijds met hun ouders naar 
Nederland gekomen en hebbcn bijgcvolg dc keuze voor (het begin van) ccn 
wetenschappcUjke carriere in Nederland gemaakt. De buitenlandse academici zijn alleen 
naar Nederland gekomen, met het specifiekc doel hier tc promoveren. Acht van de 12 
laatkomers zijn eveneens speciaal voor hun studie en promotie naar Nederland gekomen, 
slechts een van hen samen met famiUc. Vier laatkomers zijn poUtieke vluchteUngen en 
hebben in Ncderland hun studie weer opgcpakt om uiteindeUjk tc kunnen promoveren. 
Ook zij zijn alleen naar Nederland gekomen. 

In het onderzoek zijn zowel manneUjke als vrouwcUjke respondenten betrokken, al 
hebbcn we duideUjk meer mannen dan vrouwen geintentiewd. Dc vrouwen zijn 
geconcentrcerd bij de promovendi en de tweede generatie (zie tabel 3.4 en 3.5). 

Tabel 3.4 Functiegroepen naar sekse 

Vrouw 
Man 

Promovendus 
8 

13 

Postdoc 
2 
3 

UD 
2 
4 

UHD 
0 
1 

Hoogleraar 
2 
5 

Totaal 
14 
26 

Totaal 21 5 6 1 7 40 

Tabel 3.5 Generatiegroepen naar sekse 

Vrouw 
Man 

Tweede generatie 
9 
6 

Tussengeneratie 
1 
8 

Laatkomers 
3 
9 

Buitenlandse academici 
1 
3 

Totaal 
14 
26 

Totaal 15 9 12 4 40 
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Onze respondenten zijn werkzaam bij elf verschillende universiteiten en academische 
zickenhuizen (inclusicf de vier universiteiten die in het kwantitatievc deelonderzoek zijn 
betrokken). Van de 40 respondentcn zijn er 13 werkzaam bij of verbonden aan ccn 
technische faculteit of universitcit, 3 respondentcn zijn bij een academisch zickenhuis 
werkzaam, 18 respondentcn bij ccn gamma-afdeUng (sociale wetenschappen, economic en 
rechten) en 6 respondenten bij ccn alfa-afdcUng (letteren, filosofie en theologie). 

3.3 De instroom naar promotieplaatsen 

Als gezegd is een promotieplaats in het laatste decennium het belangrijkste middel 
geworden voor het starten van een academische carriere. Begin jaren tachtig volgde een 
dergeUjke ondcrzoeksplaats veelal pas nadat eerst een aantal jaren ccn andere 
wetenschappcUjke functie was ver\^uld. Zo vertclt een respondent: 

'Promotie? Daar had ik nog nooit van gehoord. De djd waarin ik studeerde was een 
ovcrgangstijd. Menscn promoveerden aan het einde van hun carriere en ccn hclebocl 
mcnsen promoveerden nooit. Een promodeplck nam tocn een hele andere poside in de 
academische carrierc in dan nu.' 

Het gcvolg hicr^^an is dat onze respondentcn op diverse manicren op een promotieplaats 
zijn terechtgekomen: voor de een is dat het startpunt van de academische carriere, voor 
de ander een tussenstap in een reeds aangevangen carrierc. In hct laatste geval betreft dit 
slechts een kleine groep: vijf respondenten zijn eerst werkzaam gewcest als univcrsitair 
doccnt en hebbcn daarna een promoticonderzoek afgerond. Wc concentreren ons in deze 
paragraaf op dc respondenten die hun academische carrierc wel met een promotieplaats 
zijn gestart en op hun moticven voor hct wiUen promoveren. Ook gaan we in op de wijze 
waarop die promotieplaats is gereaUseerd en welkc criteria hicrbij ccn rol hebben 
gespeeld. 

3.3.1 Motivatie 

De meeste respondenten ambiercn een promotieplaats omdat ze verder willcn in dc 
wetenschap en graag wetenschappeUjk werk verrichten. Zo vertclt een promovendus: 

'Ik werd niij er heel erg van bewust dat als je in de wetenschap wUt bUjvcn, je moet 
promoveren. Dat is wcl een middel om je doel te bcreiken. Als ik niet promovecr, zal ik 
niet zelfstandig een onderzoeksvoorstel kunnen indiencn, dat soort dingen.' 

Het aantrekkeUjkc van een functie als aio of oio Ugt volgens deze respondenten 
voornameUjk in de volgende karakteristieken: wetenschappeUjk onderzoek kunnen doen; 
de vrijhcid (dc eigen uren kunnen indelen en (decls) eigen onderwerpen kunnen kiezen); 
een hoog denknivcau en uitdaging; zclfstandighcid; en tot slot de maatschappeUjke 
relcvantie. 
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Niet alle promovendi zijn direct na hun studie aan hun promoticonderzoek begonncn. Zij 
hebben cerst gewerkt of ccn andcrc oplciding gevolgd. Een van hen vertclt hoc zijn 
fascinatie voor de wetenschap hem wecr terugbracht naar dc universiteit: 

'Ik heb nu een leuke baan waarin ik veel contact hcb met mcnsen, dat vind ik belangrijk. 
Maar ik heb ook bcsloten dat ik een wctcnschappeUjkc component wil houden in wat ik 
doe, dus ik wil niet allecn de praktijk. Ik wU proberen dc praktijk en de wetenschap te 
combineren, omdat ik vind dat het van toegevocgde waarde is voor hct werk wat ik nu 
doe.' 

Degenen die al vanaf het begin van de jaren tachtig werkzaam zijn aan dc universiteit en 
voor wie promoveren niet altijd vanzelfsprekend is gewcest, hebben vergeUjkbare 
moticven. Volgens twee respondenten (ud's) is er destijds, onder de drciging van ontslag, 
wel enige dwang op hen uitgeocfend door de vakgroephoogleraar. 

3.3.2 Realisatie 

Bekendheid met de promotieplaats 

De meerdcrheid van dc respondentcn kicst dus voor ccn promotie, omdat een 
wetenschappcUjke baan volgens hen ccn aantal aantrekkeUjkc kanten heeft ('Hct is geen 
negen tot vijf baan.'). Hoe zijn zij bekcnd geworden met de mogcUjkheid tot promoveren? 
Hoe wisten ze bijvoorbeeld dat er een vacature was? Tabel 3.6 geeft hier ccn overzicht 
van. 

Tabel 3.6 Bekendheid met promotiemogelijkheid naar functiegroep 

Promovendus 
Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

Bekendheid met 
promotiemogelijkheid 
Netwerk 

19 
4 
6 
1 
6 

Advertentie 
2 
1 
0 
0 
1 

Totaal 

21 
5 
6 
1 
7 

Totaal 36 4 40 

Slechts vier respondenten zijn via een advertentie op de hoogte gcbracht van de 
mogcUjkheid tot promoveren, alle andcren zijn via hun netwerk geinformcerd; in de 
meeste gevallen betreft dit doccnten en hoogleraren, in een cnkel geval coUega's. Hiermee 
wordt duideUjk dat netwerken een belangrijke rol spclen bij de stap naar een 
promotieplaats. 
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Procedure realisatie 

Deze netwerken worden nog belangrijker als wc kijken naar dc procedure die is gevolgd 
om dc promotieplaats tc verkrijgen. \ ' oor de instroom bUjken drie optics open te staan: cr 
wordt ccn nieuwe vacature gecreeerd waarop kan worden gesolUcitcerd, er wordt een 
promotieplaats in een bestaand onderzoek gecreeerd, of er wordt ccn promotieplaats 
gecreeerd op basis van ccn ingediend onderzoeksvoorstel. Tabel 3.7 geeft een overzicht 
van dc gcvolgde procedures. 

Tabel 3.7 Procedure realisering promotieplaats 

Promovendus 
Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

SolUcitatie 
op vacature 

6 
2 
1 
1 
1 

Promotieplaats 
in bestaand 
onderzoek 

6 
1 
2 
0 
1 

Promotieplaats op 
basis van een 
onderzoeksvoorstel 

9 
2 
3 
0 
5 

Totaal 

21 
5 
6 
1 
7 

Totaal 11 10 19 40 1 

In totaal heeft slechts een kwart van de respondenten op ccn promotieplaats 
gesolUciteerd. Van deze 11 respondentcn zijn cr bovendien 7 door ccn hooglcraar of 
doccnt op dc hoogte gcbracht van de vacature. De 29 overige respondenten zijn of 
bcnadcrd door een docent/promotor om in een bestaand onderzoek ccn promotieplaats 
tc ver\'ullcn (10), of hebben zclf met het indiencn van een onderzoeksvoorstel aangegeven 
te willen promoveren (19), vcelal eveneens na ccn tip van ccn doccnt of hoogleraar en/of 
met hulp bij hct schrijvcn van dat voorstcl. \^an dc respondentcn die al langer bij de 
universitcit werkzaam zijn, zijn er vijf op basis van een eigen onderzoeksvoorstel gestart. 

Van dc 23 promovendi en postdocs die via ccn net^verk met hun promotieplaats 
bekcnd zijn geraakt, heeft bij 9 respondenten dc promotor een crucialc rol gespeeld. Bij 
dc 14 overige respondenten uit deze groep is dit een doccnt, die in een aantal gevallen co-
promotor is geworden. In de andere functiegroepen heeft de promotor bij 7 
respondenten ccn belangrijke rol gespeeld. 

O m een promotieplaats te verkrijgen, is hct aldus van groot belang een docent of 
promotor tc kennen. Wat voor invlocd heeft dit op de respondenten die pas later, tijdens 
of na hun studie, naar Nederland zijn gekomen? Hoc hebbcn zij hun netwerk opgebouwd 
en zijn zij gehinderd door hun recente migratie naar Nederland? In tabel 3.8 gevcn we 
hiertoe nogmaals dezclfde informatic (voorzover relevant) als die uit tabel 3.6 en 3.7, maar 
nu uitgespUtst naar gencratiegrocp. 
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Tabel 3.8 Realisering promotieplaats naar generatiegroep 

Tweede generatie 
Tussengeneratie 
Laatkomers 
Buitenlandse 
academici 

Procedure 

SolUcitatie 

7 
2 
2 
0 

Promotieplaats 
gecreeerd 

8 
7 

10 
4 

Bekendheid met 
promotieplaats 
Netwerk 

12 
9 

11 
4 

Advertentie 

3 
0 
1 
0 

Totaal 1 

15 
9 

12 
4 

Totaal 11 29 36 4 40 1 

OpvaUend is dat geen enkele buitenlandse academicus op ccn promotieplaats heeft 
hoeven solUciteren en dat ook bij de laatkomers de ncuvcrken centraal staan. Een van de 
buitenlandse academici heeft bijvoorbeeld een promotieplaats, samen met de 
scriptiebcgelcider, vanuit hct buitcnland gercgcld. Een ander meldt door een coUega uit 
Nijmegen te zijn bcnadcrd: 

'Ik hcb ccn keer een congres bijgewoond, en aan een van mijn huidige coUega's die hier 
op de faculteit zit en deze vakgroep leidt, een paper gegeven. Ik kwam hem daarna nog 
cens tegen en hij zocht iemand voor een vacature die bijna een jaar opengeblevcn was. 
Het was aUemaal nieuw voor mij, maar ik was graag bereid dat te doen.' 

Ook bij de tussengeneratie spclen dc ncuvcrken ccn crucialc rol en heeft geen van deze 
respondenten op ccn advertentie gereageerd. Een van de promovendi vertclt: 

'Via congressen en via via leer je mensen kennen, en op een gegeven moment ga je 
gezamenUjk papers schrijven. Ik heb een coUega [de huidige promotor] die dus ook 
jarenlang onderzoek heeft gedaan op hctzelfde onderzoeksterrein. Tocn dacht ik, de 
combinatie is perfect. UitcindcUjk hebben we een aantal maanden geleden samen ccn 
onderzoeksvoorstel geschreven en daarop ben ik aangenomen.' 

Allecn onder de respondentcn van de Uveede generatie heeft een relatief groot aantal op 
ccn promotieplaats gesolUciteerd; dit betreft overwegend de jongere respondenten uit 
deze groep. Dit neemt evenwel niet weg dat 6 van deze 7 respondenten op de vacature 
zijn geattendeerd door een doccnt. Een van hen Ucht toe: 

'Ik wist niet ecns dat er een vacamre was, maar een docente vroeg me of ik op een interne 
vacature wUde solUciteren. In eerste instantie wilde ik dat niet, omdat ik nog aan het 
afstuderen was. Zij wist echter dat ik wel graag ooit een promoticonderzoek wilde doen, 
en zei; "Het is net zoicts als studercn, maar nu in de tijd van de baas." Tocn heb ik toch 
die brief, een half uur voor de sluitingsdatum, opgestuurd en krecg ik een mailtje dat ze 
me graag op gesprek wUden.' 
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3.3.3 Criteria voor werving 

De respondenten hebbcn hun promotieplaats aldus voornameUjk via hun ncuvcrken 
kunnen rcaUscren. Dit betekent dat zij bij doccnten cn/of hoogleraren mocten zijn 
opgevallen en zich hebbcn kunnen ondcrschciden van andcrc studenten. Welke 
kenmerken spclen hierbij ccn rol? We kunnen hier uitcraard allecn dc er\"aringen van de 
respondenten bcUchten, aangezicn we geen doccnten of promotoren hebben gesproken. 

Prestaties 

Maar weinig respondenten brengen het verkrijgen van ccn promotieplaats rechtstreeks in 
verband met hun school- en studieprestaties. Niettemin zcgt de meerdcrheid van hen op 
de middelbare school en in het hoger onderwijs gcmiddelde of bovengcmiddcldc 
resultatcn tc hebben behaald. De mccste respondentcn omschrijven zichzelf als leergierig 
en ijverig, en zeggcn veel plezier aan studcren te belcvcn. Een aantal respondenten hccft 
wel een terug\^al cr\'aren bij ccn overgang naar ccn andere school, maar heeft deze later 
wecr ingelopcn. Een van de promovendi die wel ccn direct verband Icgt met studiecijfers, 
vertelt: 

'Ze zeiden dat irujn cijfers heel gocd waren, en dat warcn ze ook. Ze hebben me de 
promotieplaats van iemand anders aangcboden, die het nict zo goed deed. En aangezicn 
ik wel erg goed ging, kon ik op die plaats promoveren.' 

De respondentcn werken soms meer dan 40 uur per week om goedc prestaties tc leveren. 
Een hoogleraar vcrhaalt hoe hij destijds zijn Uteratuur in de Verenigde Staten bestelde en 
daarmee zclfs een voorsprong had op zijn doccnten. Vooral de laatkomers mocten vaak, 
naast hun studie, hard werken om niet allecn de Nederlandsc, maar ook dc Engelsc taal 
machtig te worden. 

Enkele respondenten noemen hun speciaUsatie als doorslaggevcnd criterium of de 
door hen geschreven papers of scriptie. Een aio merkt op: 

'Mijn promotor bood me ccn aio-plaats aan omdat mijn afstudeerscriptic goed was. Ik 
geloof dat liij wel onder de indruk was dat ik uit een wetenschappeUjk artikel een fout uit 
een formule had gehaald. Hij moest er zelf drie keer naar kijken en gaf mij uiteindeUjk 
geUjk. Bovendien vond hij dat ik een vlotte schrijfstijl had.' 

Ten slotte kan een (buitenlandse) ondcrzoeksstagc bijdragen aan de rcaUsatie van ccn 
promotieplaats, of daar zelfs toe leiden. In totaal gevcn 12 respondentcn aan een 
dergeUjke stage te hebbcn gedaan. Een van dc postdocs vertclt dat zij zo tijdens haar 
studie in contact is gekomen met haar latere promotor, die haar heeft gcvraagd tc bUjvcn 
en promoticonderzoek te gaan docn. 

Door^ettingsvermogen en ambities 

Ook doorzettingsvcrmogen en (hoge) ambities lopen als ccn rode draad door de vcrhalen 
van dc respondenten been. Zc willcn hard werkcn om lets te bcreiken en 'stoppen' of 
'opgeven' komt in hun jargon niet voor. Een van de postdocs geeft aan al van Jongs af aan 
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van een wetenschappcUjke carrierc tc dromen en cr altijd heiUg in te hebben geloofd ooit 
ccn doctortitel te bchalcn. 

De respondenten kenmerken zich ook door ccn zckere cigcngcrcidheid. Of, zoals 
een promovendus het venvoordt, 'door een gecsteUjke weerbaarhcid en lak hebben aan 
maatschappeUjke verhoudingen'. Zc laten zich niet van dc wijs brengen door cUches als 
zouden allochtonen minder gocd kunnen presteren: 

'Ik reaUseerde me dat ik aan het slapen was en ik vond dat de basisschool me een bcetje in 
de steek had gelaten. Ik had veel in mijn mars en ze hebbcn dat niet erkend, ook omdat ik 
zag dat andere Nederlandse jongens wel op een makkeUjke manier het athencum haalden 
en die mij dan zo behandelen van "Dat is niets wat je aan het doen bent". Daardoor krceg 
ik aUeen maar cnergie en een houding van "Ik zal juUic weleens wat laten zien". Ik heb 
grenzen doorbroken en het is me gelukt erdoorheen te gUppen".' 

'Een aantal jaren terug was je echt wel bijzonder als je op de universiteit was, dan keck 
men daaivan op, "Turks en studcren?", dat soort reaches kreeg je wel. Maar vaak moest 
ik er ook wel om lachen, het was alsof we een bedreigdc diersoort waren. Ik heb het nooit 
echt als een belemmering er\^aren, maar dacht, goed, ik ben dus bijzonder en dat zuUen 
juUie wetcn ook.' 

Ze latcn zich cvcnmin wcerhouden door obstakels als ccn laag advies voor het voortgezet 
onderwijs, taalproblcmcn en/of rcgclgcving. Dc obstakels die dc diverse generatiegroepen 
moeten ovcrbruggen, verschiUen overigens. De buitenlandse academici en laatkomers 
hebben zonder uitzondering tc maken gckregen met ccn ander onderwijssysteem en een 
andere rcgclgcving en taal. Dit heeft vaak tot studicvertraging geleid, en soms tot het 
voUedig mocten ovcrdocn van de studie. Veel respondentcn van de Uveede en 
tussengeneratie hebben vooral nadelen van een laag advies voor het voortgezet onderwijs 
ondcr\^onden; sommigen hebbcn hct hele traject van mavo, havo en hbo mocten 
doorlopcn om aan dc universiteit te kunnen studcren. Hun (vcelal) laagopgcleide ouders 
kunnen hen hicrin weinig steun bieden en zij kunnen geen voordecl ontlenen aan oudere 
broers of zussen die hct pad reeds hebben geeffend. Kortom, 'doorzettingsvcrmogen' en 
'willen' vormen belangrijke kenmerken: 

'Doorzettingsvcrmogen en willen, ik denk dat dit toch de belangrijkste eigenschappcn zijn 
van aUochtone studenten die niet kunnen terug\'aUen op een eigen neuverk. Daarin zie je 
ook weer waarin succcsvoUe aUochtonen zich ondcrschciden van andere aUochtonen, dat 
is gcwoon omdat ze wat harder lopen, mcer dan dat is het niet, wc hebben heus niet meer 
hersenceUen.' 

Nevenactiviteiten 

Een derde rode draad in deze context is hct verrichten van nevenactiviteiten tijdens de 
studie in Nederland, zoals ccn studentassistcntschap of acticf Ud zijn van ccn 
studentenvereniging. Tabel 3.9 en 3.10 gevcn ccn overzicht van deze nevenactiviteiten. 
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Tabel 3.9 Nevenactiviteiten tijdens de studie per functiegroep 

Actief in studentenvereniging 
Studentassistent 
Mentorschap 

Promovendi 
9 
3 
2 

Postdoc 
2 
1 
0 

UD 
2 
0 
0 

UHD 
0 
0 
0 

Hoogleraar 
2 
2 
0 

Totaal 
16 
6 
2 

Totaal activiteiten 
Totaal respondenten 

14 
21 

3 
5 

2 
6 

0 
1 

4 
7 

24 
40 

Tabel 3.10 Nevenactiviteiten tijdens de studie per generatiegroep 

Actief in 
Studentenvereniging 
Studentassistent 
Mentorschap 

Tweede 
generatie 

8 

4 
1 

Tussen
generatie 

6 

0 
0 

Laatkomers 

2 

2 
1 

Buitenlandse 
academici 

0 

0 
0 

Totaal 

16 

6 
2 

Totaal activiteiten 
Totaal respondenten 

13 
15 

6 
9 

5 
12 

0 24 1 
4 1 40 1 

Een meerdcrheid heeft tijdens dc studie nevenactiviteiten verricht, waaronder hct actief 
Ud zijn van ccn studentenvereniging het populairst is. A^ooral dc promovendi en dc 
respondenten van de Uveede en tusscngeneratic hebbcn zich ooit aangesloten bij een 
studentenvereniging, vrijwel in alle gcvaUen ccn aUochtone vereniging. Een van dc 
promovendi Ucht toe dat het Udmaatschap van zulkc verenigingcn een belangrijke rol 
speelt voor het nodige zelfv'crtrouwcn: 

'Dc doelstelling van zo'n vereniging is clkaar te leren kennen en helpen. De Marokkaanse 
studenten waren erg verspreid over de universiteit en hadden geen contact met clkaar. De 
vereniging heeft ze in contact met clkaar gcbracht, maakt ze acticver en geeft ze een 
prettig gcvoel over zichzelf Bij de studie kunnen ze elkaar steunen, want veel andere 
studenten wiUen geen projectcn samen met Marokkanen doen.' 

Studentcnvcrcnigingen staan bovendien vaak in contact met besturen en doccnten, en 
kunnen hicrdoor een middel zijn om neuverken op tc bouwen. 

Een aantal respondentcn is tijdens de studie studentassistent of mentor geweest. 
Vanuit die functie hebben zij, de studentassistenten in icts sterkcre mate, vcelal 
samengewerkt met een docent of hoogleraar en zijn zo direct met hen in contact 
gekomen: 

'Ik heb geen soUicitatiebrief geschreven, maar slechts twee A-viertjes informatic over 
mczelf ingeleverd. Maar ja, als je voor iemand wcrkt of een klusje doct, dan praat je over 
van aUes en nog wat, dat is ongeschreven informatic en informeel. Mensen krijgen zo 
toch een indruk van je.' 

Een assistcntschap kan ccn student ook in contact brengen met de wetenschap en zo 
motiveren verder te gaan. Een aio vertclt: 
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'Ik vraag me af of het, als ik dat niet had gcdaan, wel in me was opgckomen om lets 
binnen de universitcit tc gaan doen. Op de middelbare school was ik gefascineerd door de 
wetenschap, maar liet ik open wat er in de toekomst zou gcbeurcn. O p een gegeven 
moment ben ik in een studentassistcntschap gerold, en uiteindeUjk, na drie jaar, lag een 
promotie in het verlengde daaivan. Op zo'n moment is dat voor de hand Uggender dan 
wanncer je er nooit over hcbt nagcdacht of nooit met wetenschappeUjk werk in aanraking 
bent gekomen.' 

3.3.4 Sociale omgeving 

In hoeverre is de sociale omgeving van invlocd op dc prestaties en ambities? 

Ouders 

Dc daadwcrkeUjkc invlocd van de ouders op dc loopbaan van de respondentcn is 
voornameUjk bepcrkt tot dc periode van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Veel 
respondenten komen uit ccn omgeving waarin onderwijs belangrijk wordt gevonden. 
Sommige ouders hebben zich hierbij actief met de schoolkcuzcs bemoeid en hebben 
omUjnde idecen over de toekomst van hun kinderen. Dc mccste ouders evenwcl hebben 
hun kindcren wel gestimuleerd, maar de kcuzcs aan henzelf ovcrgclaten. 

De gcboden steun en stimulans van ouders hangt samen met de tijd waarin en de 
plaats waar de respondenten zijn opgegroeid en de oplciding die dc ouders hebben 
genoten. Zo kan ccn universitaire oplciding als vanzelfsprekend worden cr\'aren, maar 
ook als een vorm van luxe en een weinig gebruikcUjkc optic: 

' In mijn tijd was hct niet zo gebruikeUjk om door te leren. Daaivoor moest je naar de stad 
verhuizen en dat was veel te duur. GebruikeUjker was om je vader op te volgen in het 
bedrijf Maar mijn vader vond hct volgen van een oplciding wcl belangrijk en hij heeft ons 
gestimuleerd. In deze tijd is het makkeUjker. In mijn tijd was een oplciding een bcetje een 
luxe en in het dorp hadden wc weinig voorbeeldcn van hoogopgelcide mensen.' 

Het oplcidingsniveau van de ouders is overwegend laag te noemen; 26 respondentcn 
hebben ouders die geen of een lage oplciding hebbcn genoten (hooguit middelbare 
school) en van 14 respondentcn heeft ccn van de ouders ccn hoge oplciding gevolgd (hbo 
of univcrsitair). De eerstgenoemdc respondentcn hebben vcelal geen inhoudcUjkc, maar 
wel morele en financiele steun gckregen om te gaan studcren. Hun ouders hadden daarbij 
vooral klassickc beroepen als arts, ingenicur of advocaat voor hen in gedachten, beroepen 
waarmee in hun ogen status en financiele zekerhcid kan worden verkregen. De 
hoogopgelcide ouders zijn beter in staat gewcest hun kindcren inhoudeUjk te begeleiden, 
maar ook deze ouders hebben soms vergeUjkbare beroepen voor hen in gedachten gehad, 
of het berocp dat zijzelf uitoefenen of hebben uitgeocfend. Enkele respondenten zijn ook 
daadwerkeUjk de richting opgegaan die hun ouders, maar ook zijzelf, ambiecrden. Dit 
geldt vooral voor de respondentcn met een beta-achtergrond. 
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Broers en ^ussen 

Waar ouders voornameUjk een rol spclen tijdens de lagere-schoolperiode en het 
ver\'olgondcr\vijs, spelen broers en zussen vooral ccn rol tijdens het ver\^olgonder\vijs en 
de universitaire studie. Oudere broers en zussen kunnen het Nederlandse 
onderwijssysteem inzichteUjk makcn, hulp bieden bij huiswerk en hct schooladvies en, tot 
slot, ccn voorbeeldfunctie vcr\'uUcn. 

Zcvenenuvmtig respondentcn hebben ccn brocr of zus die een hogere oplciding 
hccft genoten, onder wie Uvcc gepromovecrden. Niettemin is slechts ccn respondent 
direct door zijn (oudere) broer gestimuleerd promoticonderzoek te gaan docn: 

'Mijn oudere broer heeft mij altijd stcrk gesteund en zei dat het verstandig was om aan 
mijn studie een promotie te koppelen. Dat was toen ook mogeUjk en ook mijn 
scriptiebegeleider zag dat destijds wel zitten.' 

Dc respondenten varieren in leeftijd en positic in het gezin, waardoor zij ook diverse 
er\-aringcn hebbcn met (mogeUjkc) hulp van broers en zussen. Een promovenda (de 
oudste dochter in het gczin) bcschrijft hct gemis van ccn oudere broer of zus als volgt: 

'Ik ben gewoon hun eerste dochter, hun eerste kind dat naar school gaat. Het waren de 
eerste eivaringen en dan heb je er als ouder gewoon geen idee van hoe je daarmee om 
moet gaan of wat je van je kind kunt vcrwachten en omgekeerd. Dat is nu heel anders, 
met name bij mijn jongere zusje. Bij mij was het echt een soort experiment.' 

Deze respondent is via het Ibo, mbo en hbo op dc universiteit terechtgekomen. Zc is 
cr\^an ovcrtuigd dat haar jongere zus deze omwcg bespaard kan bUjven nu haar ouders 
dankzij haar meer wetcn. 

Al met al zcgt een derde van dc respondentcn tijdens dc vooropleiding en studie 
door een oudere brocr of zus te zijn gestimuleerd. Een promovenda, dc jongste dochter 
in het gezin, constateert: 

'Nu is het wel duideUjk waarom zij [liaar oudere zussen] nog niet zijn afgestudecrd en ik 
dus wel. Als je rondkijkt in de Marokkaanse gcmeenschap, dan zie je ook wel dat bij de 
eerste kinderen het schoolsysteem nog onbekcnd was en niet op hen was afgestemd. Nu 
niet meer, vind ik. Bij de vijfcntwintigjarigen zit nu iedereen hartstikke hoog, maar dat 
heeft wel even geduurd. Die oudere kinderen hebben echt aUcs voor hun kiezen gehad, 
mijn zussen ook. Ik heb daar dankzij hen geen last van gehad.' 

Vijf respondenten zeggen hulp te hebben gekrcgen van andere famiUelcden, nameUjk van 
ooms en tantcs. Zij hebben als rolmodel gefungccrd, of hen geholpen en gestimuleerd 
daadwerkeUjk hoger onderwijs te gaan volgcn. 
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3.4 Doorstroomfactoren 

Bij de instroom spelen dc eigen kwaUteiten, hct doorzettingsvcrmogen, dc ambities, 
sociale omgeving en ncuvcrken van dc respondenten ccn belangrijke rol. Welke factorcn 
bepalen nu de doorstroom naar ccn andcrc wetenschappcUjke functie? Bij dit onderdeel 
zijn 19 respondentcn betrokken: 5 postdocs, 6 ud's, 1 uhd en 7 hoogleraren. Wc gaan 
eerst in op de redenen waarom zij werkzaam willen bUjvcn aan de universitcit, daarna hoe 
ze op dc huidige plek zijn terechtgekomen en wclke selectiecriteria daar\'oor 
doorslaggevcnd zijn. Omdat dc sociale omgeving geen wezcnUjk andere rol speelt dan in 
het geval van de instroom, laten wc deze hier verder buiten beschouwing. Ter herinnering 
gevcn we in tabel 3.11 nogmaals de verdeUng weer van dc respondenten over de functie-
en generatiegroepen. 

Tabel 3.11 Functie naar generatiegroep 

Tweede generatie 
Tussengeneratie 
Laatkomers 
Buitenlandse academici 

Postdoc 
2 
0 
3 
0 

UD 
2 
1 
1 
2 

UHD 
0 
1 
0 
0 

Hoogleraar 
1 
3 
3 
0 

Totaal 
5 
5 
7 
2 

Totaal 5 6 1 7 19 1 

3.4.1 Motivatie 

Geen van de respondenten kiest voor ccn academische carriere uit financiele 
overwegingcn of vanwege de zekerhcid. Een baan in het bedrijfslcven bijvoorbeeld, zou 
veel meer geld oplevcren en mcer zekerhcid bieden. De uhd vertelt dat hij na zijn 
promotie een tijdjc werkzaam is geweest buiten de universiteit, maar toch wecr is 
teruggekccrd: 

'Bij hct laboratorium waar ik eerst werkte, had ik het niet echt slecht, maar hct onderzoek 
werd steeds commercieler. Soms moest je de klanten ook naar de mond praten en daar 
was ik niet zo'n ster in. Dat was eigenUjk de reden dat ik terug wUde naar de universiteit.' 

Geen enkele respondent zegt evenmin ccn academische carriere na te streven vanwege 
een gebrek aan alternatieven; in alle gevallen is een welovcrwogen keuze gemaakt. Dc 
redenen om werkzaam te bUjven aan de universiteit, zijn een fascinatie voor hct vak en dc 
mogcUjkheid een wetenschappcUjke carriere op te bouwen. Voor de doorstroom spelen 
vcrder dcels dezclfde argumentcn als genoemd in paragraaf 3.3.1, in die zin dat een baan 
aan de universitcit voor dc respondentcn ccn aantal aantrekkeUjkc kanten hccft. Zo 
worden kenmerken als vrijhcid, intcUectucle zelfontplooUng en zclfstandighcid genoemd, 
maar ook creativiteit en de aanwezighcid van inspircrende en geUjkgestemde coUega's. 
Een hoogleraar onderschrijft hct belang van dit laatste als volgt: 
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'Wat ik heel erg waardecr aan deze faculteit, is de absolute loyaUteit van coUega's, dat was 
op mijn vorige wcrkplek volstrekt anders, daar was het echt homo, homo lupus est, tenvijl 
hier de loyaUtcit aan elkaar heel groot is, dat je hct voor elkaar opneemt, geen 
achterbaksheid, proberen elkaar pootje te Uchten, beter te scoren. Een heel prettige 
werksfeer.' 

Enkele respondenten werken bovendien graag in een internationaal team. Een andere 
hoogleraar vertclt: 

'Ik vind hct Internationale team heel positief Als ik om me heen kijk; zie ik veel 
buitenlandcrs, aUemaal mensen die hier met een bepaalde ambitie naar toe zijn gekomen, 
om lets te doen, of lets te worden. Als de omgeving gunstig is, kunnen ze zich goed 
ontplooien. Er is absoluut sprake van een teamgevoel, en dat heb ik echt nodig om goed 
te functioneren, aUeen tussen de Ncderlanders zou ik dit niet kunnen.' 

Dc ud's en hoogleraren noemen aanvuUend hct doccren aan studenten en het begeleiden 
van promovendi als aantrekkeUjkc kanten. Sommigen zijn zich cr hierbij van bewust dat 
zij voor aUochtone studenten en promovendi als rolmodel kunnen fungeren. Voor de 
postdocs staat uitcraard de mogcUjkheid van wetenschappeUjk onderzoek doen centraal. 

3.4.2 Realisatie 

'Loopbaan 

Welk traject hebbcn de respondentcn doorlopcn alvorens zij hun huidige positic hebbcn 
ingcnomen? Tabel 3.12 en 3.13 gevcn een bcknopt overzicht van de carriere van de 
respondentcn voor hun huidige functie. 

Tabel 3.12 Loopbanen naar functiegroep 

Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

Huidige 
aanstelling 
na 
promotie 

2 
2 
0 
1 

Huidige 
aanstelling 
voor 
promotie 

3 
4 
0 
0 

Verschillende 
functies aan 
de universi
teit vervuld 

0 
0 
1 
6 

Totaal 5 7 7 

Werkzaam 
geweest 
buiten de 
universiteit 

0 
1 
1 
3 

6 

Alle func
ties aan 
dezelfde 
universiteit 

3 
2 
0 
4 

9 

Totaal 

5 
6 
1 
7 

19 
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Tabel 3.13 Loopbanen naar generatiegroep 

Tweede 
generatie 
Tussen
generatie 
Laatkomers 
Buitenlandse 
academici 

Huidige 
aanstelling 
na promotie 

1 

0 

1 
1 

Huidige 
aanstelling 
voor 
promotie 

3 

1 

2 
1 

Diverse 
functies 
aan de 
universiteit 
vervuld 

1 

4 

2 

Werkzaam 
gew/eest buiten 
de universiteit 

1 

4 

2 

Totaal 1 3 1 8 | 7 | | 6 

Alle functies 
aan dezelfde 
universiteit 

2 

3 

3 
1 

8 

Totaal 1 

5 

5 

7 
2 

19 1 

Bijna de helft van de respondenten is vrijwel continu binnen dezelfde universiteit 
werkzaam gebleven. Opvallend is dat 4 postdocs en 3 ud's (van de in totaal 11 in deze 
functiegroepen) al voor hun promotie in hun huidige functie werkzaam warcn. De 4 
postdocs zijn doorgestroomd aan hct einde van hun promoticonderzoek, maar de 3 ud's 
waren al (ruim) tien jaar in deze functie werkzaam voor zc aan hun promotietrajcct 
begonncn. De laatsten zijn soms wel van universiteit gewisseld, maar niet van functie. 
Twee ud's beklagen zich er in deze context over dat zij inmiddels al ruim 15 jaar 
werkzaam zijn in hun huidige functie, terwijl zc bcide ccn uhd-functic ambiercn. Een van 
hen zegt: 

'Ik had graag doorgestroomd naar een uhd-functie, ik ben nu al zeventien jaar ud, maar 
daar zijn hier geen mogeUjkheden voor. Die komen hier wel, maar ik denk met dat het de 
bedocUng is dat ik daar op kom. Er komt een vacature, maar die is niet op inij 
toegesneden. Voorlopig bUjf ik dus nog wel een poos ud...' 

De hoogleraren zijn gemiddeld al Uvintig jaar werkzaam aan de universitcit, maar hebbcn 
diverse trajecten doorlopcn. Sommigen zijn vrij snel na de promotie hoogleraar geworden, 
anderen hebbcn na dc promotie cerst nog als postdoc, ud en /of uhd gewerkt. Een 
hoogleraar is reeds een jaar na dc promotie benocmd, overigens wel na eerst ruim zevcn 
jaar als onderzoeker aan dezelfdc universiteit te hebben gewerkt: 

'Er kwam een nieuwe leerstoel. Het was een hele lange procedure, er werd een bcetje 
vriendjespoUtick bedreven. Toen kwam een nieuwe voorzitter van de commissie en 
hebben ze aUeen mij als kandidaat voorgedragen. WaarschijnUjk omdat aUeen ik voUedig 
voldeed aan de gestelde eisen.' 

Die snelle carriere hccft volgens deze hoogleraar wel de nodige afgunst opgcroepcn: 

'Ik heb gemengde gevoelens over de reaches van coUega's. Binnen de faculteit had ik de 
grootste leerstoel, met veel jonge onderzoekers, dat vonden ze een beetje bedreigend. De 
laatste twee jaar proberen ze mijn leerstoel te verkleinen en daar veclit ik tegen tot op de 
dag van vandaag. Sominige coUega's waarderen hct heel erg, en sommige zeggen niets en 
proberen achter mijn rug om onderzoekers weg te smren. Het is gewoon jaloezie.' 
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De verschillende loopbanen vertonen geen verband met dc generatiegroepen, in de zin 
dat een respondent van dc Uveede of tussengeneratie opvallend snellcr doorstroomt dan 
een buitenlandse academicus of laatkomcr. 

Bekendheid met de functie en procedure 

Hoe zijn de respondenten destijds bekcnd geraakt met de mogcUjkheid van 
doorstroming? Wclke procedure is gevolgd? Tabel 3.14 en 3.15 gevcn een overzicht van 
de gebruikte ncUverkcn en het aantal kcren dat is gesolUciteerd. 

Tabel 3.14 Realisering van de werkpiek naar tunctiegroep 

Postdoc 
UD 
UHD 
Hoogleraar 

Totaal 
respondenten 

5 
6 
1 
7 

Hulp 
coUega's 

1 
4 
1 
5 

Hulp 
hoogleraar 

3 
1 
0 
0 

Geen 
uitspraak 

1 
1 
0 
1 

GesolUciteerd 

2 
3 
1 
4 

Totaal 19 11 4 3 10 1 

Tabel 3.15 Realisering van de werkpiek per generatiegroep 

Tweede generatie 
Tussengeneratie 
Laatkomers 
Buitenlandse 
academici 

Totaal 
respondenten 

5 
5 
7 
2 

Hulp 
college's 

3 
4 
4 
0 

Hulp 
hoogleraar 

1 
0 
2 
1 

Geen 
uitspraak 

1 
2 
0 
0 

GesolUciteerd 1 

2 
2 
4 
2 

Totaal 19 11 4 3 10 

Geen enkele respondent is via een vacature in dc krant of op het internet op dc hoogte 
geraakt van de openstaande functie: iedereen is door (oud-)collcga's of de voormaUge 
promotor (soms inmiddels een coUega) op de functie gewczen of gcvraagd tc solUciteren. 
Opvallend is dat relatief meer respondenten hebben gesolUciteerd dan destijds voor het 
verkrijgen van ccn promotieplaats: meer dan dc helft (10 van de 19) tegenover slechts een 
kwart (11 van de 40). 

Uit deze tabcUen komt naar voren dat de ncuvcrken wcdcrom een belangrijke rol 
spelen. Promotoren worden echtcr minder belangrijk en coUega's komen centralcr te 
staan. Bij de postdocs is dc rol van coUega's nog niet zo groot, maar van de andere 
functiegroepen zegt meer dan driekwart door ccn coUega te zijn geholpen. Die coUega's 
hebbcn hen getipt over een andere of hogcre functie, voor een leerstoel voorgedragen of 
uitgenodigd te solUciteren. Een hoogleraar Ucht toe dat zijn huidige leerstoel in 
samenwerking met voormaUge coUega's is opgericht: 

'Op een gegeven moment begon ik daar op mijn vorige werkpiek over. Ik wilde daar weg, 
omdat ik vond dat er andere accenten binnen het onderzoek moesten worden gelegd, 
andere zaken dan al die andere hoogleraren binnen mijn vakgebied zo graag doen. Ik 
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vond ook dat dit soort instelUngen over een eigen leerstoel zouden moeten beschikken, 
en mijn coUega's waren het hiermee cens. Tocn hebben zij het initiatief genomen om bij 
een andere universitcit ccn leerstoel op te richtcn en mij daan^oor voor te dragen.' 

Zijn cr wat betreft de neuverken vcrschillen waar tc nemen tussen de generatiegroepen? 
Over de hele Unic genomen kunnen we constateren dat dc diverse groepen ccn 
vergcUjkbaar gebruik van neuverken makcn; dc laatkomers hebbcn hooguit icts vaker 
moeten solUciteren. Slechts een laatkomcr (ccn postdoc) sprcckt zich crovcr uit geen 
'kruiwagens' tc hebben gehad. Dczc respondent is nogal sccptisch over de wijze waarop 
in Nederland onderzoek wordt gefinancicrd, en mcent dat dit stcrk wordt gckenmcrkt 
door vriendjespoUtick. In eerste instantie wcrd zijn onderzoeksvoorstel afgewczen: 

'Het is mij niet gelukt bij dat fonds lets te krijgen, ik kwam niet ecns door de eerste rondc 
heen. Het anUvoord dat het geen vernieuwend onderzoek bettof, vond ik nogal bizar. Als 
het nog niet bestaat, dan is het toch hoe dan ook vernieuwend? Het is een 
standaardargument, maar volgens mij beschikte ik gewoon niet over de juistc kruiwagens.' 

3.4.3 Criteria voor wer\dng 

Net als bij dc instroom, komt ook bij de doorstrcoom het belang van 
doorzettingsvcrmogen naar voren. Sommige respondenten hebbcn keer op keer een 
nieuwe aanvraag moeten indiencn om onderzoek gefinancicrd te krijgen, of zijn tegen dc 
bureaucratic en regels op gclopen. Zulke obstakels zijn vooral genoemd door de drie ud's 
die sinds de jaren tachtig werkzaam zijn. We willen hier evenwel de nadruk Icggen op 
andcrc criteria. Voor het verkrijgen van ccn positie na de promotie speelt de promotor als 
gezegd nog maar een bcperkte rol en worden coUega's steeds belangrijker. Voor hct 
opbouwen van dat ondersteunende neUverk spclen dc speciaUsatie, de pubUcaties en de 
deelnamc aan congressen een crucialc rol. 

SpeciaUsatie 

Uit tabel 3.12 kwam naar voren dat zes respondenten buiten de universiteit werkzaam zijn 
geweest. Het werk dat zij verrichtten, lag evenwel in het verlengde van hun vakgebied, 
zodat we kunnen stellen dat geen enkele respondent na de promotie in een functie 
werkzaam is geweest die niets te makcn heeft met de speciaUsatie. De respondenten 
hebbcn op diverse manicren hun onderwcrp vcrdiept en zo hun speciaUsatie verder 
uitgebreid. Enkele respondenten zijn bijvoorbeeld om die reden ccn periode werkzaam 
gewcest aan ccn buitenlandse universiteit. Een hoogleraar vertelt over haar stage in de 
Verenigde Staten: 

'Dat is een buitengewoon belangrijke periode voor me geweest. Ik heb vakken gedaan als 
Spaans en staatsinrichting en geschicdenis van de Verenigde Staten, daar heb ik 
ongeloofUjk veel geleerd en dat heeft me eigenUjk tot op de dag van vandaag be'invloed.' 

Andere respondenten hebben hun speciaUsatie verder uitgebreid in ccn onderzoeksgroep 
binnen de eigen of een andcrc Nederlandse universitcit, of zijn actief in allerlci stichtingen 
en rcdacties van wetenschappcUjke tijdschriftcn. Slechts bij een ud Ujkt de speciaUsatie een 
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belemmering te zijn voor verdere doorstroming naar een uhd-post. Deze informant is 
werkzaam bij een vakgroep die op ccn terrein actief is dat niet tot zijn speciaUsatie 
behoort. 

PubUcaties en congressen 

AUe respondenten geven aan redcUjk tot veel tc pubUceren, ook op internationaal terrein. 
Dat laatste geldt vooral voor dc hoogleraren. Een van hen hierover: 

'Het is nict dat je hoogleraar bent en dat je dus achterovcr kunt gaan Uggen. Nee, je moet 
je waarmaken en je bezighouden met de grotcre dingen, zeg maar. Je moet grote 
onderzoeksprojecten hebben, en dikke, Ucfst EngclstaUge boeken schrijven.' 

De postdocs pubUceren logischerwijze beduidcnd minder, maar het merendeel toch, 
volgens eigen zcggen, mcer dan standaard. PubUcaties wcgen volgens de respondenten 
zwaar mee bij de beoordcUng voor en de kansen op ccn hogere functie, 'uiteindeUjk tellen 
vooral de pubUcaties'. 

Een andere manier om zichzelf te presenteren, is door deelnamc aan congressen. 
AUc respondenten crkcnnen hct belang hicrvan voor hct opbouwen van neuverken, maar 
sommigen geven tcgeUjkcrtijd aan dat hct schrijvcn van papers en het deelnemen aan 
congressen ook onevenredig veel tijd en cnergie kostcn. Bovendien is het budget vaak 
beperkt en vcrgt het, vooral voor postdocs, soms veel moeitc geld vrij tc krijgen voor 
Internationale congressen. Hct belang dat aan confercnties wordt gchecht, hangt soms 
ook samen met het spcciaUsme en het al dan niet Internationale karakter van hct te 
verrichten onderzoek. Zo stelt een postdoc: 

'Het is heel belangrijk om aan Internationale congressen deel tc nemen als je onderzoek 
op wereldniveau Ugt. Dan moet je ook verder kijken dan naar Nederland en moet je 
kennis maken met de laatste, internationale onuvikkcUngen.' 

3.5 Voor verbetering vatbaar: de nadelen van een wetenschappelijke baan 

Tot nu toe lag dc nadruk vooral op dc in- en doorstroommogeUjkheden van de 
respondenten. TcgeUjkcrtijd wetcn we evenwcl dat het aandeel van allochtonc academici 
in het algemeen nog laag is. In dczc paragraaf gaan we dan ook vooral in op dc (volgens 
onze respondenten) negatieve kenmerken van een wetenschappcUjke baan, kenmerken die 
wclUcht de in- en doorstroming van allochtone academici bclemmcren. 

3.5.1 Nadelen 

Een van de genoemdc bezwaarUjke kenmerken van een wetenschappcUjke baan is de 
financiele beloning: in vergeUjking met hct bedrijfslcvcn Ugt deze laag, in het bijzonder 
voor de promovendi. Bovendien heeft lang niet iedereen een vaste aanstelUng, en wordt 
er geklaagd over het voortdurend actief moeten zijn om de aanstelUng verlengd, of een 
onderzoeksvoorstel gehonoreerd te krijgen: 
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'Je moet hier echt ondcrnemend zijn, er zijn aUeen kordopende contracten. Als je echt 
goed wilt vcrdienen en een vast contract wUt hebben, dan moet je niet bij de universiteit 
werkcn, dat is bekend.' 

Meerdere malen worden uitdrukkingen gebezigd als 'de taart die door hoogleraren wordt 
verdeeld, maar waar nict iedereen ccn stukjc van krijgt'. Zulke klachten horen wc vooral 
van promovendi en postdocs. De ccn hccft daarbij mcer vcrtrouwen in een 
ven^olgaanstelUng dan dc ander. TcgeUjkcrtijd geven de respondenten aan dat ze in 
financiccl opzicht eigenUjk ook nict anders vcrwachten: 

'Het is bekend dat de keuze om bij de universiteit tc werken geen financiele moet zijn.' 

Ten Uveede heeft de vrijhcid die de respondentcn zo roemcn als schaduwzijde dat er veel 
thuis en buiten kantooruren wordt gewerkt: de resultatcn van onderzoeksprojecten en 
pubUcaties moeten onder hoge wcrkdruk worden gelcverd. Dc combinatie van het geven 
van onderwijs en hct verrichten van onderzoek vergroot die wcrkdruk, zeker als er 
daarnaast ook nog cens allerlci ncvenfunctics mocten worden vers^uld. Een hoogleraar 
vertelt: 

'Op aUe punten word je geacht een perfecte manager te zijn, een perfecte tweede- of 
derdeUjns speciaUst, een perfecte onderwijskundige en een perfecte wetenschapper. Dat is 
een spanningsveld waar je dus goed mee moet kunnen omgaan om in deze baan goed te 
kunnen functioneren.' 

De wcrkdruk wordt soms extra negatief er\^aren als die gepaard gaat met een tekort aan 
bcgcleiding en contactcn met coUega's. Zeker aan het begin van dc carriere (in het geval 
van aio's, oio's en postdocs) worden dc bcgcleiding van promotoren en de contactcn met 
coUega's vaak node gemist, en daarmee tevens de feedback. 

Een derde genoemd nadccl betreft de starheid van dc universitaire arena. 
Universitaire bestuurders wordt vcrweten ouderwets en burcaucratisch tc zijn en een 
onwil aan de dag te leggcn om verandcringcn door tc voeren. Bovendien vinden velen de 
universitaire staf 'te wit': 

'En dat willen ze ook graag zo houden. Het is een eUtecultuur, van buiten kom je er niet 
in en kun je het niet beinvloedcn. De universiteit is een wereld van blanken, daar moeten 
aUochtonen zich aan aanpassen.' 

Vooral de vrouwcUjke respondentcn vinden bovendien dat die staf te veel wordt 
gedomineerd door mannen, in hct bijzonder op de hoge posities. Een vrouwcUjke aio 
vertelt: 

'Ik vind het niet prettig dat liier vooral de oudere mannen de dienst uitmaken en dat veel 
vrouwen vertrekken, want dat versterkt het effect. Ook de hoeveclhcid braUende mannen 
is hier heel groot, vooral op de economische faculteit.' 

Veel respondenten hebben tijdens hun carrierc dc aanwezighcid van andere allochtone 
academici gemist, niet aUeen als rolmodel, maar ook als adequate begcleider. Zij zijn zich 
er zclf nu sterk van be\vust dat zij als rolmodel kunnen fungeren: 
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'Het is niet zo dat ik mij daar nu expUcict op toeleg, maar zo werkt hct gewoon, de 
studenten komen ook op mij af omdat ik aUochtoon ben.' 

3.5.2 Adviezen 

Hoe kan de universitcit volgens onze respondentcn aantrekkcUjker worden gemaakt voor 
aUochtone studenten en hun in- en doorstroom bevorderen? Dc adviezen betreffen 
overwegend het vcrbeteren van reeds bestaande of hct invoeren van nieuwe structuren of 
instituties. Sommige adviezen zijn direct op allochtone studenten zelf gericht. 

X'^erbeterino van reeds bestaande structuren 

Middelbare school Op de middelbare school moeten allochtone leerUngen beter 
worden geinformeerd over de universiteit, bijvoorbeeld via een zomercursus. Ook dienen 
tijdens dit onderwdjstraject dc kwaUteiten van allochtonc leerUngen beter in dc gatcn te 
worden gehouden. 

Studietyd Tijdens de studie mocten studenten beter worden geinformeerd over de 
mogcUjkheid studicbegeleidcrs in te schakelen. Nu is vaak onduideUjk dat ze er zijn of 
waar ze zitten, en wat ze precies (kunnen) doen. Omgekeerd dienen deze begeleiders 
beter te worden geinformeerd over de specifiekc problcmen van allochtonc studenten. 
Ook doccnten mocten in dit opzicht beter worden ingeUcht. Verder wordt geadviseerd 
meer (jongere) allochtone docenten in te zetten, die zo als rolmodel kunnen fungeren. 
Tevens dient hct ondcrwijsprogramma van de universiteiten tc worden aangepast aan ccn 
breder pubUck: dc colleges en werkgroepen zijn nu te veel op autochtone Ncderlanders 
gericht. 

Promotie/wetenschappeljke baan Hct wcningsbcleid voor het promotietrajcct moet 
vcrandcrcn, onder andere door meer informatic-uiuvisscUng over talenU'oUc allochtonc 
studenten. De universiteit zou vcrder mcer dienen tc invcstcren in het vcrbeteren van de 
positie van aio's en oio's. Het lagc loon en dc onzckerc aanstelUng kunnen nu ccn reden 
zijn om voor hct bedrijfslcvcn tc kiezen. 

Invoeren van nieuwe structuren 

Studietijd InstelUngen als N W O kunnen meetings organisercn, waar allochtone 
studenten en hoogleraren elkaar kunnen ontmoetcn, informcren en stimulcrcn. 
Allochtone studenten kunnen tevens met subsidies worden aangemoedigd te gaan 
promoveren. Ten slotte kan aan de universitcit ccn mentorschap voor allochtone 
studenten worden ingevoerd, zoals dat inmiddels in hct lager en voortgezet onderwijs al 
functioneert. 

Promotietjd Ook tijdens de promotie kan ccn mentorschap worden ingevoerd, waarbij 
(aUochtone) gepromovecrden advies geven aan promovendi. 
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yldvie^en aan de studenten ^elf 

Allochtone studenten wordt geadviseerd zichzelf niet als slachtoffer tc beschouwen, maar 
hun etnische achtergrond als een toegevocgde waarde te zien. Tevens wordt het voor hen 
nuttig geacht nevenactiviteiten, zoals ecu studentassistcntschap, tc verrichten en 
neuverken op te bouwen, teneinde de kansen op ccn wetenschappcUjke baan tc vergroten. 

3.6 Conclusies 

In hoofdstuk 2 is dc in- en doorstroom van allochtonen in de wetenschap in kwantitatieve 
zin in kaart gcbracht, met dit hoofdstuk vocgcn wc hieraan een kwaUtatieve analyse toe. 
Daarbij plaatsen we wel de kanttekcning dat vergcleken met hoofdstuk 2 dc nadruk hier 
meer op de klassieke immigrantcngroepen (Surinamers, Turken en Marokkanen) en de 
Uveede en tussengeneratie is komen te Uggen. 

Wat betreft de instroom kunnen we concludcren dat de overgrote meerdcrheid van de 
respondenten nict via een officiele solUcitatieprocedure op de promotieplaats is 
terechtgekomen. We wetcn uitcraard niet of deze praktijk principiecl afwijkt van die van 
autochtone promovendi, maar opvallend is wel dat de aio's, oio's en postdocs van de 
Uveede generatie veel vaker via een officiele solUcitaticproccdurc zijn gestart. Als we erv^an 
uitgaan dat de uveede generatie meer het autochtone patroon volgt (zie ook hoofdstuk 2), 
betekent dit dat dc tusscngeneratic, dc laatkomers en de buitenlandse academici een 
afvvijkend instroompatroon volgcn. Dit geldt het sterkst voor de laatkomers en 
buitenlandse academici: bijna niemand van hen heeft een officiele solUcitatieprocedure 
gevolgd. 

Als we hiermee concludcren dat de instroom een sterk informeel karakter hccft, is 
hct uitcraard van belang meer inzicht te krijgen in het verloop van dit informcle 
rekruteringsproces. Daarvoor is een kwaUtatief onderzoek bij uitstek geschikt. Een 
beperking van dit onderzoek is helaas dat we niet de promotoren zelf hebben 
geinterviewd, zodat we de rekrutering slechts van een kant hebben kunnen reconstrueren. 
Ondanks dczc handicap hebbcn wc uit de intcr\ticws een goed beeld kunnen verkrijgen 
van de gehantccrde selectiecriteria en dc 'studiccontext' waarin de rekrutering heeft 
plaatsgevonden. 

Wat bij deze criteria opvalt, is dat bijna alle respondenten onder de noemer van 
'talentvoUe studenten' vallen. Zij benadrukken dit meestal niet zelf, maar dat bUjkt vooral 
uit hun studiecurriculum. Het argument van positieve discriminatie, waarbij dc prestaties 
minder zouden tellen, Ujkt niet op te gaan. Dc respondenten voldoen bovendien vrijwel 
zonder uitzondering aan voor promotie bijna even belangrijke criteria als hoge ambities en 
een sterk doorzettingsvcrmogen. Dat eerste uit zich bijvoorbeeld in ambitieuze scripties 
en opvallende stages, hct uveede in de gcvolgde schooUoopbaan. Zo hebben zij veel 
hindcrnisscn mocten ovcrwinncn om tc kunnen studcren: niet zeiden zijn zij op school 
ondergewaardccrd en hebbcn zij stapeltrajccten mocten afleggcn. De laatkomers hebben 
enkele spccificke problcmen er\^aren, die samenhangen met taalvaardigheden (Nedcrlands 
en Engcls) en de erkenning van buitenlandse diploma's. Daar waar andcren zich door 
dergeUjke problcmen laten ontmoedigen, zetten zij door. Een laatste opvallend kenmerk is 
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dat de respondenten, ondanks hun hoge prestaties en ambitieuze studieprojecten, tijdens 
hun studie ook op sociaal gcbicd zeer acticf zijn geweest, bijvoorbeeld in allochtone 
studcntcnvercnigingen of mcntorprojccten. 

Voor steun tijdens de ondcrwijsloopbaan vcrwijzcn dc respondenten naar menscn 
uit hun directe omgeving. In dc lagerc-schoolpcriodc en ook bij de keuzes in hct 
voortgezet onderwijs hebben zij vooral morele en financiele hulp gckregen van hun 
ouders. Later zijn het vaker broers, zussen, ooms of tantcs en (allochtone) mcdestudenten 
die ccn rol hebben gespeeld. 

Dczc eigenschappcn schctsen tezamen ccn becld van een bijzondere groep 
academici. Gezicn het gemiddeld lage oplcidingsniveau van hun ouders is dit extra 
OpmcrkeUjk. Dit is, zo speculeren wij, ook de reden voor hun rekrutering. Niettemin is 
het verontrustend dat de feiteUjke rekrutering stcrk wordt bepaald door het toeval. Als we 
naar dc rekruteringscontext kijken, is het toevalUgc contact tussen een promotor en een 
student doorslaggevcnd; de promotor trecdt toevalUg op als scriptie- of stagebegeleider of 
de betreffende student zit toevalUg in een wcrkgroep van de promotor. Pas dan valt de 
student op en ontstaat intensicver contact, hctgeen soms eerst resulteert in een 
studentassistcntschap. 

Hct (tocvalUge) neuverk is eveneens van belang bij de doorstroming. \^oor dc promotieplaats 
is de promotor fcitcUjk mentor en financier tcgeUjkcrtijd. Voor hct verkrijgen van ccn 
ondcrzoeksplaats na de promotie kan dc promotor ccn dergeUjke rol mcestal nict meer 
spelen: dit geldt slechts voor een op dc vijf respondenten. De promovendus moet dc 
concurrcntie aangaan met andcrc academici om ccn ondcrzoeksplaats te verovcren. 
Daarbij hangt veel van dc promovendus zclf af Hij of zij moet contactcn opbouwen met 
coUega's op zijn of haar vakgebied, moet zichzelf presenteren op congressen en met 
pubUcaties in wetenschappelijke kring naamsbekendheid opbouwen. Daar waar bij dc 
instroom het contact met dc promotor van belang is, is nu hct contact met coUega's 
belangrijker; specifieker met coUega's in ccn hogcre functie. In dc promotictijd moet dc 
promovendus aansluiting zocken bij menscn die binnen hun vakgebied 
onderzoeksprojecten en programma's onUvikkclcn. Wanncer hieraan al tijdens hct 
promotietrajcct aandacht is besteed, zijn de kansen daarna groter. Dat neemt niet weg dat 
dit vaak ccn moeizaam proces is, omdat zij niet alleen nieuwkomers op ccn bepaald 
terrein zijn, maar ook de concurrcntie mocten aangaan met (nieuwe) collcga's. 

Naast dc redenen om in- of door tc willcn stromen, is met de respondentcn tevens 
gesproken over eventucle negatieve consequenties van hun beroepskeu:(e. Uit hun opmerkingen 
hieromtrent kunnen we enkele factorcn destiUeren die de mogcUjke in- en doorstroom 
van nieuwe allochtone academici kunnen bclemmcren. Een eerste negatieve cn^aring 
betreft onzckcrheid omtrent aanstelUngen (wel/geen contracu^erlenging). Een uveede 
vcclgenoemd bezwaar, uitcraard voornameUjk geuit door aio's, oio's en postdocs, is de 
hoogte van het salaris. Het gcvoel in een voornameUjk door 'witte mannen' gcdominccrde 
omgeving te moeten werken, vormt ccn derde en laatste negatieve en,"aring. De adviezen 
die onze respondenten gevcn ter verbetering van het universitaire werkkUmaat, zijn 
bijgevolg vooral gericht op hct vcrbeteren van de (financiele) positie van aio's, oio's en 
postdocs en het aanstellen van mcer allochtonc doccnten en onderzoekers. 
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4 C O N C L U S I E S E N A A N B E V E L I N G E N 

4.1 Inleiding 

In de opdracht voor dit onderzoek zijn vier onderzoeksvragen gcformulecrd. Die vragen 
luiden als volgt: 

(1) Welk aandeel hebben allochtone wetenschappelijk medewerkers aan de Nederlandse 
universiteiten? 
(2) Welke positie nemen allochtone universitaire medeiverkers in de wetenschap in? 
(3) Welke ervaringen hebben universiteiten met het werven en vasthouden van allochtoon 
ondetr^oekspersoneel? 
(4) Hoe :jjn allochtone onder^ekersI wetenschapsbeoefenaren in de wetenschap in- en 
doorgestroomd en welke positie nemen ^ vandaag de dag in? 

- in hoeverre heeft de etnische herkomst een rol gespeeld bij de baanverwerving? 
- welke wensen en verwachtingen hebben promovendi over een toekomst in de ivetenschap? 

DergeUjke vragen zijn niet eerder in onderzoek gesteld. Dc onderhavige studie behelst 
dcrhalve een zoektocht op een onontgonnen terrein, waar\'oor we diverse manicren van 
materiaalverzameUng hebbcn moeten uitproberen en soms voor next /^oAoplossingen 
hebbcn moeten kiezen. De belangrijkste gehantccrde onderzoeksmethoden of 
benaderingen zijn: 

• een analyse van de Nederlandse, Amcrikaanse en Britse Uteratuur op dit terrein (zie 
paragraaf 1.3.1); 

• orientcrcndc gesprekken met P&O-medewerkers van vij f universiteiten (zie 
paragraaf 1.3.2); 

• een analyse van de instroom en uiu^al van allochtone studenten in en uit het 
wetenschappeUjk onderwijs, teneinde ccn gefundcerde schatting van dc uitstroom 
— dus hct potenticel voor dc rekrutering van wetcnschappeUjk personeel - te 
verkrijgen (zie paragraaf 1.4 en Bijlage 1); 

• ccn inventarisatie en analyse van rapportages van Nederlandse universiteiten voor 
de Wet SAMEN (zie paragraaf 1.5.1. en Bijlage 2); 

• ccn elcktronisch sun^ey onder wetenschappeUjk medewerkers van vier 
Nederlandse universiteiten: de Universitcit van Amsterdam, de Universiteit 
Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twcnte (zie 
paragraaf 1.5.2 en hoofdstuk 2); 

• een kwaUtatief onderzoek naar dc loopbanen van veertig allochtone 
wetenschappeUjk medewerkers (zie paragraaf 1.5.3 en hoofdstuk 3). 

In de voorgaande hoofdstukkcn hebben we de keuze voor deze methoden veranUvoord 
en is vcn^olgens het materiaal gepresenteerd. In dit hoofdstuk brengen wc, met 
bovcnstaande ondcrzocksvragen als leidraad, het materiaal uit die verschiUende bronnen 
en benaderingen bij elkaar. 
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4.2 Omvang en aandeel 

Nederlandsc universiteiten vocren dcsgcvraagd geen rcgistratie aan dc hand waan^an het 
aandeel van allochtone studenten, afgestudeerden of medewerkers kan worden berekend. 
O m registratiebestanden voor onderzoek te kunnen gcbruiken, moet die rcgistratie 
minimaal een criterium bevattcn om allochtonen van autochtonen te kunnen 
ondcrschciden. In Nederland is hct gebruikeUjk daar\^oor geen rcchtstrcekse vraag ('Tot 
wclke etnische groep rekent U zich?'), maar een indirect - en objectiever — criterium te 
hanteren, nameUjk het gcboortcland van de pcrsoon zelf en dat van zijn/haar ouders. We 
hebben getracht dit identificatiecritcrium in het onderzoek toe te passen, zoals is gebleken 
met wisselend succcs. 

4.2.1 Het potcntiele aandeel 

In de eerste plaats hebben we dit criterium gcbruikt om tot een gefundcerde schatting te 
komen van het aantal allochtone afgestudeerden dat jaarUjks uitstroomt en dus het 
potenticel vormt waaruit de universiteit haar jongste wetcnschappeUjk personeel (aio's en 
oio's) rekrutccrt. Het bestand dat daan-oor als basis hccft gediend, komt uit het recent 
gcpubUceerdc ECHO-onderzoek naar dc instroom en uiual van allochtone studenten in 
en uit het hoger beroepsonderwijs en wetcnschappeUjk onderwijs. 

Dat onderzoek Icvcrt gcgevens op over dc (toegenomcn) instroom en uiu'al, niet 
over de uitstroom van afgestudcerden uit het wetenschappeUjk onderwijs. Onder een 
aantal aannames over het studicrendement hebben we echter aannemeUjk kunnen maken 
dat cr thans al een aanzicnUjk allochtoon potenticel bestaat waaruit universiteiten kunnen 
rekruteren: de jaarUjkse uitstroom Ugt anno 2003 op ten minste 2.000 personen en zal de 
komende jaren groeien. De instroomcijfers van de periode 1997-2001 beloven een 
uitstroom in 2005-2009 die tussen dc 11.000 en 13.400 allochtonc afgestudcerden Ugt. Op 
de vraag om wie hct bij dczc verzamelcategorie precies gaat, komen we in paragraaf 4.3 
terug. 

4.2.2 Het huidige aandeel 

Analyse van de rapportages voor de Wet Sy4AlE]S! en gesprekken met P<z^-medewerkers 

In hct kader van de Wet SAMEN dienen universiteiten jaarUjks tc rapporteren over hct 
aandeel etnische minderheden in hct personeelsbestand en over dc in- en doorstroom van 
het personeel, in het bijzonder van allochtone werknemers. Het lag dus voor dc hand om 
de verslagcn van de Nederlandse universiteiten voor de Wet SAMEN als uitgangspunt tc 
nemen voor het vaststellen van het huidige aandccl van allochtonc medewerkers. Een 
inventarisatie en analyse van de door de universiteiten ingeleverde jaan.-erslagen en 
gesprekken met P&O-medewcrkcrs die veranuvoordcUjk zijn voor de rcgistratie en hct 
verslag, hebben evenwel tot teleurstellcndc uitkomsten geleid: zes van de veertien 
universiteiten hebben over de periode 1997-2001 geen verslagcn aangeleverd. De 
verslagcn van dc overige acht universiteiten dekken slechts in uvee gevallen alle jaren. De 
geraadpleegde verslagcn bUjken verder op veel plaatsen incompleet. Het fragmcntarische 
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karakter van de rapportages in combinatie met dc resultatcn van dc gesprekken met 
P&O-medewcrkcrs, brengen ons tot dc conclusic dat universiteiten de door dc wet 
gevraagde rcgistratie nict of nict consistent uiU'oercn. Bovendien wordt in de 
jaar\-crslagen geen ondcrschcid gemaakt tussen wetenschappeUjk en nict-wctenschappcUjk 
personeel, hetgeen voor ons een derde reden heeft gcvormd voor hct nict als basis 
kunnen gcbruiken van dc rapportages van dc Wet SAMEN. 

Dc beschikbare rapportages bevcstigen wel enkele noties die ook in dc Uteratuur 
en dc gesprekken met personeelsfunctionarissen worden gesignalccrd over hct totale 
personeel van universiteiten: 

• Het aandeel allochtonen in dat totalc personeelsbestand is in vrijwel alle gevallen 
kleiner dan hct aandccl van dc allochtonen in dc bcroepsbevolking van de regio. 
Soms zijn die verschiUen zcer groot, soms minder. 

• D e allochtone medewerkers zijn in het algemeen vooral geconcentrcerd in banen 
waar\roor ccn laag oplcidingsniveau voldocnde is. Maar ook in deze lage 
functiccatcgorieen Uggen dc percentages van universiteiten bijna altijd beneden de 
rcgionale gcmiddclden. 

• In spiegclbceld zijn allochtone medewerkers en instromers in dc hoogste 
opleidingscatcgorie (hbo/wo) en in dc hogcre salarisschalen tameUjk zeldzaam. 

Bij dczc conclusies moeten we scherp in hct oog houden dat dc definitie van allochtonen 
in dc Wet SAMEN specifieker is dan dc brede definitie die we eerder (bij dc instroom van 
aUochtone studenten bijvoorbeeld) hebbcn gcbruikt: in grote Ujnen behorcn aUochtonen 
uit westcrse landen niet tot de doclgroep van dczc wet. 

Indicaties uit de elektronische survey 

Als next /?fj"/-alternatief voor de Wet SAMEN-rapportages hebben we een onderzoek 
uitgevoerd via een elcktronisch sun^ey onder het wetenschappeUjk personeel van vier 
universiteiten (dc Universitcit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en de Universitcit Twente). Dc respons op deze enquete was in 
totaal 32 procent, ccn op zichzelf (voor dit soort enquetes) goede score. De uiu^oering 
ervan aan slechts vier universiteiten, de aard van de materiaalverzameUng en de non-
respons hebben ons echter bepcrkingen opgelcgd, vooral wanncer het gaat om het 
vaststellen van aantallen allochtone academici. De kracht van het vcrzamelde materiaal Ugt 
dan ook vooral in de mogcUjkheid die het biedt om de positie van allochtone 
medewerkers te vergcUjken met die van hun autochtone coUega's en binnen de 
verzamelcategorie 'allochtonen' differentiaties naar subgroepen aan tc brengen die voor 
belcid relevant zijn. 

Voor dc vraag naar het aandeel van allochtonen in het wetenschappeUjk personeel 
van universiteiten, Icvcrt de elektronische enquete dus allecn globale indicaties. DuideUjk 
is geworden dat allochtonc medewerkers relatief vaker aan dc enquete hebbcn 
meegewerkt dan autochtone academici, maar hocvcel vaker is niet vast te stellen. Wel 
staat vast dat de 739 allochtone respondenten die aan de enquete hebben meegewerkt, in 
totaal 8,7 procent uitmaken van het totale wetenschappeUjk personeel van dc vier 
universiteiten. Dit is dus dc absolute ondcrgrens. Als we veronderstellen dat dc 
'allochtonc respons' het gemiddeldc wecrgceft (32 procent), dan zouden die 739 
respondenten (thcorctisch) 26 procent van hct wetcnschappeUjk personeel vormen. Het 
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werkeUjke aandeel Ugt crgcns mssen deze 26 en 8,7 procent in, waarschijnUjk dichter bij 
het laatste percentage. 

Op hct eerste oog gaat hct dus toch om ccn vastgestcld minimum dat enige 
omvang hccft en een aandeel dat, ook al is het een absolute ondcrgrens, niet 
verwaarloosbaar is. We dienen ons hier wel weer te reaUscrcn dat hct hier om de brede 
definitie van allochtoon gaat: in dc totalc populatie van Ncderland per 1 januari 2001 
vertegenwoordigdcn allochtonen in die brede definitie een kleine 18 procent (van wie 9 
procent afkomstig uit niet-westerse landcn). 

4.3 Differentiatie naar herkomst, generatie, leeftijd en sekse 

De conscquentie van hct gebruik van hct geboorteland (van de ouders) als 
identificatiecritcrium is dat aUochtonen in de brede definitie ccn zecr heterogene 
verzamelcategorie vormen: prins WiUcm Alexander (uveede generatie) en prinscs Maxima 
(eerste generatie) vinden er evenzeer een plaats in als de 'geimportccrde Marokkaanse 
bruid' uit Nador, de in Vlaardingen geboren student van Turkse afkomst of de vrouw van 
de manager van de Japanse multinational. Vooral voor hct beleid is het van groot belang 
systematisch tc analysercn hoe deze verzamelcategorie is samengestcld en welkc 
subgroepen daarbinnen te ondcrschciden zijn. 

Kijken wc naar dc in paragraaf 4.2.1 gegeven cijfers over dc instroom van 
allochtonc studenten en dus dc verwachte uitstroom van afgestudcerden thans en in de 
komende jaren dan bUjkt, als we allecn even naar etnische herkomst kijken, het volgende: 

• Binnen de brede categorie van allochtonc instromers bUjken de vier grootste 
doelgroepen van het mindcrhedenbclcid vooralsnog ccn bescheiden plaats in te 
nemen, zow^cl absoluut als relatief In 2001 is 26,6 procent van de allochtone 
instromers van Surinaamse, AntilUaansc, Turkse of Marokkaanse origine. Het 
aandccl van deze groepen is wel duideUjk groeiende. 

• Tussen deze vier groepen bUjken vcn'olgens ook wecr aanzienUjke verschUlen te 
bestaan: Turkse en Marokkaanse studenten stromen nog relatief weinig in, terwijl 
de instroom van Surinamers en in mindcre mate AntilUanen, gerelatecrd aan hun 
totalc populatie, aanzicnUjk is. 

Die verdeUng en dc verandcringcn daarin zijn dcrhalve in dc komende tijd ook te 
vcrwachten in de lutstroom van afgestudcerden. 

De gcgevens uit de elektronische enquete lencn zich voor gcdetaiUecrder 
uitspUtsingen en leveren dus een scherper becld van verdeUngen. Dit heeft ons in staat 
gesteld om binnen dc totale populatie van allochtoon wetcnschappeUjk personeel een 
t\'pologischc ondcr\^erdeUng tc maken naar dc migratie- en dc daarmee samenhangende 
ondcrwijsgcschiedcnis in vier subcategorieen: dc Uveede generatie (in Nederland geboren 
en daar onderwijs genoten), de tussengeneratie (gedurende dc lagerc- of middelbare-
schooltijd naar Nederland gekomen), dc laatkomers (vooropleiding in het buitcnland 
gevolgd) en buitenlandse academici. De belangrijkste conclusies w ât betreft dczc interne 
differentiatie luiden als volgt: 
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• In de eerste plaats bUjkt dat bijna driekwart van dc huidige allochtone 
wetenschappeUjk medewerkers niet in Ncderland is geboren; slechts icts mcer dan 
ccn kwart is hier wel geboren en gctogen: dc Uveede generatie. Dit betekent dat 
een zeer groot dcel nict in Nederland is opgegroeid of daar heeft gestudcerd. Zij 
brengen hun eigen academische en culturcle bagage mee naar de Nederlandsc 
academische arena. 

• De diversiteit naar herkomst is groot, maar ook ongcUjk verdeeld. Ongevecr de 
helft van alle aUochtonen onder het wetcnschappeUjk personeel bUjkt (zelf of hun 
ouders) uit een van de westerse industrielanden te komen: mcestal uit de 
buurlandcn in Noord-West-Europa, of uit Zuid-Europcsc en voormaUge 
Oostbloklanden. Allochtonen volgens dc Wet SAMEN, voor het merendeel 
afkomstig uit niet-westerse, nict-gcindustriaUseerde landen, vormen de andere helft 
van de totale allochtone groep. Omgcrekcnd vormen zij dus minimaal ongeveer 4 
procent van de totalc wetenschappcUjke populatie. 

• Binnen de groep aUochtonen volgens dc definitie uit dc Wet SAMEN vormen de 
vier grootste doclgroepen van het mindcrhedenbclcid ccn zeer bescheiden groep: 
minder dan ccn op zes (minder dan 15 procent). Dat is ccn klciner aandeel dan we 
eerder zagen bij dc instroom en geschatte uitstroom van afgestudeerden: daar 
vormden dczc groepen in 2002 ruim een kwart van de (groeiende) instroom. 

Kijken we naar de verschillende t}'pen allochtonc medewerkers op grond van migratie- en 
onderwijsgeschiedenis, dan kunnen we het volgende concludcren: 

• De buitenlandse academici yoicmtn de grootste groep (ongeveer de helft). Bijna 65 
procent van hen is afkomstig uit Europa (Noord-West- en Zuid-Europa en de 
voormaUge Oostbloklanden) of de Verenigde Staten. Icts meer dan ccn derde 
komt dus uit landcn die onder de Wet SAMEN vallcn. Dc buitenlandse academici 
zijn relatief jong en icts vaker van het manneUjk geslacht. Zij zijn naar Ncderland 
gekomen om een wetenschappcUjke carrierc van dc grond te krijgen of voort te 
zetten. 

• De tweede-generatie academici vormen in grootte de Uveede groep: een klein kwart van 
het totaal. Ook deze groep bUjkt zecr divers naar etnische herkomst. Bijna een 
kwart heeft ouders die afkomstig zijn uit Nedcrlands-Indie en een op dc acht 
behoort tot een van de andere naoorlogse minderhcidsgroepen in Nederland. Een 
fUnk deel van de tweede generatie (eveneens een kwart) heeft ouders die uit 
Noord-West-Europa afkomstig zijn. De tweede generatie is te vinden in alle 
leeftijdscategoricen. Haar samenstelUng weerspiegelt daarmee in wezen de 
verschiUende, voornameUjk (vrocg-)naoorlogse migratiegolven. 

• D e tussengeneratie Ujkt op de tweede generatie als het gaat om de verdcUng naar 
herkomst, leeftijd en geslacht. Zij bUjkt, net als de Uveede generatie, uit 
verschiUende migratiegolven afkomstig te zijn, maar nu zowel de oudere als de 
meer recente. 

• De groep laatkomers, de kleinste groep, wordt gcvormd door degenen die alleen 
hun universitaire studie in Ncderland hebben gevolgd. Dit bUjkt ccn groep met 
enkele specifiekc kenmerken te zijn: vrouwen zijn in deze groep, in tegenstclUng 
tot elke andere groep, in dc meerdcrheid. Verder zijn ze relatief ouder. 
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4.4 D e positie binnen de universiteiten 

4.4.1 De h uidige positie 

In de elektronische enquete is materiaal vcrzameld over hct functieniveau van 
wetenschappeUjk medewerkers, de aard van hun aanstelUng (vast of tijdcUjk) en dc 
omvang van die aanstelUng (fuUtime of parttimc). Op dczc kenmerken zien wc in de 
eerste plaats systematische verschiUen tussen de allochtonc populatie als geheel en hun 
autochtone coUega's: 

• De hoogste functicniveaus (hoogleraar/uhd/ud) vinden we veel sterker bij 
autochtonen (46,7 procent), terwijl dc totale allochtone groep hier 35,3 procent 
scoort, en daarbinnen de allochtonen volgens de Wet SAMEN slechts 29,9 
procent. In spiegclbceld zien we de percentages van aio-, oio- en postdocfuncties 
juist toenemen: 33,1 procent voor autochtonen, 47,6 procent voor alle allochtonen 
en 49,7 procent voor aUochtonen volgens dc Wet SAMEN. 

• Hct anuvoord op de vraag of medewerkers een vaste of een tijdcUjke aanstelUng 
hebben, laat ccn vergeUjkbare verdcUng zien, waarbij autochtonen hct hoogst 
scoren op een vaste aanstelUng (58,1 procent), dc allochtone medewerkers totaal 
ccn stuk minder (44,4 procent vast) en aUochtonen volgens dc Wet SAMEN nog 
minder: 40,4 procent. 

• Bij omvang van de aanstelUng is dc verhouding juist andersom: autochtonen 
werkcn het vaakst in decltijd (29.9 procent), aUochtonen juist minder, waarbij de 
verschiUen tussen aUochtonen totaal en volgens dc Wet SAMEN klein zijn: 
respccticveUjk 21,5 en 23,0 procent. Wc vcronderstcUen dat het vcrschU met 
autochtonen direct samcnhangt met de aard van dc functies: aio-, oio- en 
postdocposities zijn in hct algemeen functies die fuUtUiie worden uitgeocfend; 
allochtonen nemen dczc posities vaker in. 

• Dc aantallen allochtone medewerkers uit ccn van de vier grootste 
minderhcidsgroepen zijn zo klein dat wc zc nict als apartc categoric in de analyses 
hebben kunnen meenemcn. 

Tussen allochtonc en autochtone wetcnschappeUjk medewerkers zijn dus systematische 
vcrschillen tc vinden, maar dat geldt ook binnen dc categorie aUochtonen zclf 

• Dc buitenlandse academici zijn meestal fulltimc in dienst als aio of postdoc, zijn stcrk 
georientcerd op ccn wetenschappcUjke carriere en hebben hoge ambities. Dc 
meesten zijn echter niet in vaste dienst. Het is dus ook vooralsnog onduideUjk of 
zij in Nederland zuUen kunnen of willen bUjven. 

• De tweede generatie academici Ujken naar functieniveau het meest op dc autochtone 
academici: nemen we bijvoorbeeld ook hier de drie hoogste functicniveaus samen, 
dan scoren zij 44,8 procent (tegen 46,7 procent bij autochtonen). Het percentage 
Uveede-generatie academici in aio-, oio- en postdocfuncties samen vcrschilt 
eveneens niet wezcnUjk. Mede als gcvolg van deze overeenkomsten in 
functieniveau, verschiUen ook andcrc kenmerken van hun positie (in vaste versus 
tijdeUjke dienst of fuUtimc versus parttimc werkzaam) slechts in geringe mate. 
Verder Ujkt dc Uveede generatie, vergcleken met de buitenlandse academici en de 
laatkomers, minder vaak vanzelfsprekend tc kiezen voor de universiteit als 
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toekomstige werkgever. WaarschijnUjk zal het dan ook moeiUjker zijn hen vast te 
houden. 

• Dc tussengeneratie Ujkt in veel opzichten op dc Uveede generatie. Een wat sterkcre 
vertegenwoordiging van ouderen zorgt voor relatief hoge scores op de drie 
hoogste posities: 50 procent. Dat is zclfs hogcr dan bij autochtone academici. 

• Bij dc groep laatkomers zagen we eerder reeds mcer vrouwen dan mannen, wat 
mede kan verklaren waarom zc vaker in decltijd werken. Hun functies zijn vooral 
geconcentrcerd in de middencategoriccn van ud's en postdocs en vaak zijn zc 
tijdcUjk in dienst. In deze laatste Uvcc opzichten Ujkt hun positie veeleer op die van 
buitenlandse academici dan op die van dc Uveede of tussengeneratie. Dat bUjkt 
ook het geval voor hun toekomstplannen: zij richtcn zich zelfs nog sterker dan de 
buitenlandse academici op dc universitcit. 

Samengcvat komt het crop neer dat de positic, ambities en tockomsu^erwachtingcn van 
dc Uveede en tussengeneratie stcrkc overeenkomsten vertonen en in een aantal opzichten 
op die van de autochtone academici Ujken. Dc buitenlandse wetenschapsbeoefenaren 
vormen in veel opzichten een aparte groep, die zowel naar positie als orientatic vcrschilt 
van autochtonen en de Uveede generatie. De laatkomers Ujken ven-'olgcns weer sterk op 
de buitenlandse academici wat betreft hun orientatic en (in icts mindcre mate) 
functieniveau. In uvee opzichten zijn de laatkomers duideUjk anders: vrouwen zijn in deze 
groep in de meerderhcid en ze werkcn veel vaker in decltijd. 

4.4.2 Instroming 

AUochtone medewerkers zijn op verschillende tijdstippen binnengekomen: sommigen 
hebben allang een positie en zijn inmiddels doorgestroomd, velc andcren zijn betrekkeUjk 
nieuw en nemen een startpositie in. De laatste decennia is het promotietrajcct het 
belangrijkste middel geworden om in tc stromen als wetcnschappeUjk medewcrker. In het 
kwaUtatieve dcel van hct onderzoek is dan ook spccifiek gckeken naar de vraag op welke 
manier de allochtonc academici op die startpositie zijn terechtgekomen. 

De overgrote meerdcrheid van de allochtone medewerkers hccft haar 
promotieplaats niet via een officiele solUcitatieprocedure verkregen. De minderheid voor 
wie dat wel hct geval is, bUjkt bovendien al voor de solUcitatie de aanbieder van de 
promotieplaats te hebben gekend. In dit laatste geval — bij de officiele solUcitanten — gaat 
het heel vaak om uvecde-gencratie academici. Wc bescliikkcn op dit punt helaas niet over 
vergeUjkingsmateriaal voor autochtone academici. Maar als we ervan uitgaan dat de 
Uveede generatie academici ook in dit opzicht op hun autochtone coUega's Ujken, dan 
suggereert dit dat dc mccste medewerkers van de tussengeneratie, de laatkomers en de 
buitenlandse academici op ccn andere, informelc wijze aan hun startpositie komen. In 
ieder geval volgen vooral de laatkomers en dc buitenlandse academici sterk dit specifiekc 
patroon: niemand heeft op een advertentie gesolUcitcerd, maar iedereen is voor een 
promotieplaats bcnadcrd (door hoogleraren of docentcn/co-promotoren). In dc praktijk 
bUjken cr namcUjk allerlci cerdere contactcn te zijn geweest: de promotor is bijvoorbeeld 
cerst scriptie- of stagebegeleider of beoordclaar gewcest, of contactcn zijn ontstaan in 
werkgroepen of via een studentassistenschap. Daardoor wordt vaak de motivatie van dc 
student nog vcrder opgekrikt, en wordt hij of zij als het ware de wetenschap 'in gezogen'. 
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Hoe verloopt dat informelc proces en welke zijn de doorslaggcvende eigenschappcn op 
grond waar\^an deze aUochtone academici hun startpositie hebben venvon-en? Uit hun 
biografische gcgevens komen enkele gemeenschappeUjke kenmerken naar voren. In de 
eerste plaats hebben we sterk de overtuiging gckregen dat bijna aUc aio's en postdocs 
begaafdc studenten zijn geweest. Dat zeggen of suggcrcren ze overigens nict zclf, maar 
dat bUjkt onder andere vooral uit hun studiecurriculum, waarop ambitieuze scripties en 
opvallende stages prijken. 

In dc Uveede plaats getuigt hun ondcrwijsloopbaan van ccn groot 
doorzettingsvcrmogen. Enkele respondenten zijn dc eerste studenten in hun famiUes, 
hebben een onderwaarding van hun talent tijdens de lagere- en middelbare-schooltijd 
moeten overwinnen en zogenaamde stapeltrajccten (en dus omwegen) mocten afleggcn 
om toch aan de universiteit te kunnen studercn. De academici van de tussengeneratie, 
maar vooral dc laatkomers hebben fors moeten investeren om de Nederlandse taal onder 
de knie te krijgen, en voor dc laatste groep heeft ook nogal cens gespeeld dat reeds 
behaaldc diploma's niet zijn erkend. Daar waar anderen zich welUcht zouden hebben laten 
ontmoedigen, hebben zij doorgezet. Het Ujkt crop dat vooral dc buitenlandse academici 
en laatkomers wat hun motivatie betreft ccn sterk uitgeselecteerde groep vormen, omdat 
zij vrijwel allemaal speciaal voor studie en promoticonderzoek naar Nederland zijn 
gekomen. Dit kan mede een verklaring bieden voor hun hoge wctcnschappeUjkc ambities. 

Een ander opvallend kenmerk is dat vrijwel alle respondenten in hun studietijd 
ook op sociaal gebied erg acticf zijn geweest, bijvoorbeeld in allochtone 
studentcnvcrcnigingen of mcntorprojccten. 

Deze eigenschappcn makcn dczc kandidatcn voor hun promotoren en doccnten bUjkbaar 
interessant. Precies die eigenschappcn zijn — zo mogen we aannemcn — voor hen 
aanleiding geweest hen te rekruteren. Hoe verstandig hct gedrag van zulke promotoren 
ook mogc zijn, het feit dat hct rekruteringsproces van de respondentcn voor zulke 
posities voornameUjk op een informelc wijze verloopt, is uitcraard verontrustend. 

4.4.3 Doorstroming 

Voor hct verwer\'cn van ccn promotieplaats en ook tijdens hct promotietrajcct is dc 
promotor of co-promotor aldus van groot belang, omdat liij/zij tcgeUjkcrtijd werkgever, 
financier en mentor is. Maar voor het vcrwer\'en van een plaats aan dc universitcit na de 
promotie, bUjkt diezelfdc (co-)promotor veel minder ccn rol te spelen, nameUjk slechts in 
een op de vijf gevallen. De gepromoveerde is nu veel mcer op de eigen kracht 
aangewczen en bUjkt in deze fase vooral gebruik te kunnen maken van dc contactcn met 
collcga's. Daarbij hangt veel af van de gepromovecrden zelf zij moeten een neuverk van 
contactcn opbouwen met collcga's werkzaam op vergeUjkbare onderzocksterrcinen, 
vooral ook met coUega's in hogcre functies, zij moeten zich presenteren op congressen en 
met pubUcaties naamsbekendheid opbouwen. Hoe meer liieraan al tijdens het 
promotietrajcct aandacht is besteed, hoc beter de kansen daarna. Vaak is dat ccn 
moeizaam proces: zij zijn nicuwkomers op ccn terrein, en anders dan bij dc promotor (die 
ook ccn eigen belang hccft bij dc goedc afloop van ccn promotietrajcct) zijn niet alle 
collcga's zonder meer bUj met hun bijdragen en kwaUteiten. 
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D e respondenten stromen in of door omdat zij ccn wetenschappcUjke baan ambiercn. 
TcgeUjkcrtijd worden zij gcconfrontcerd met ccn aantal negatieve consequenties van hun 
beroepskcuzc. De belangrijkste negatieve cr\'aringcn bchelzcn dc onzckcrheid omtrent 
aanstelUngen (wcl/gecn contracucrlcnging), het salaris en het gcvoel in een voornameUjk 
door 'witte mannen' gedomineerde omgeving tc mocten werkcn. De adviezen van deze 
respondenten om het werkkUmaat tc vcrbeteren (en daarmee dc mogeUjkc in- en 
doorstroom van allochtone academici tc bevorderen), zijn dan ook vooral gericht op hct 
vcrbeteren van de (financiele) positie van aio's, oio's en postdocs en het aanstellen van 
meer aUochtone doccnten. 

4.5 Aanbevelingen 

4.5.1 Inleiding 

Op basis van dit rapport zijn enkele feiten vast te stellen die als uitgangspunt kunnen 
dienen voor aanbeveUngen aan instelUngen voor wetcnschappeUjk onderwijs en 
onderzoek, N W O en andere betrokken instanties. Allereerst hebben we gezicn dat 
aUochtone academici in zckere mate reeds aanwezig zijn, maar ook dat hun instroom tot 
nu toe beperkt en erg selectief is. In aantaUen domincren aUochtone academici uit 
westerse landen (nog) het beeld; aUochtone medewerkers uit niet-westerse landen (Wet 
SAMEN-landcn) vormen icts minder dan dc helft van het totale aandccl allochtonen. 
Deze stand van zaken weerspiegelt het feit dat universiteiten hun belcid sterker vanuit een 
'intcrnationaUscringspcrspecticf hebben ingczet dan vanuit ccn 
'mindcrhcdcnbeleidspcrspectief. Buitenlandse academici, die hun academische 
vooropleiding buiten Nederland hebben genoten, vormen dan ook ccn meerderhcid 
onder de allochtone medewerkers. De academici van dc Uvccdc en tusscngeneratic en dc 
laatkomers, die vrijwel alle nakomeUngcn zijn van in Nederland gevcstigde 
immigrantengroepen, vormen thans nog ccn minderheid. Binnen die laatste categorieen 
zijn de vier grootste doelgroepen van het minderhedcnbelcid (Surinamers, AntilUanen, 
Turken en Marokkanen) nog slechts in zeer kleine aantallen vertegenwoordigd. 

TcgeUjkcrtijd zijn cr duidcUjke aanwijzingcn dat cr steeds meer potenticel 
beschikbaar komt uit allochtonc groepcringcn in Ncderland: de uitstroom van allochtone 
afgestudeerden uit het wetenschappeUjk onderwijs is inmiddels aanzicnUjk. Bovendien 
verovcren afgestudeerden uit de doelgroepen van hct minderhedcnbelcid nu en in de 
komende jaren een steeds duideUjker plaats. 

Dc doorstroming van deze afgestudcerden naar een positie als wetenschappeUjk 
medewcrker bUjkt echter mociUjk tc zijn. Encrzijds wetcn academische instelUngen 
allochtone talcnten nog niet goed op te sporen en aan zich te binden; anderzijds bUjken 
aUochtone kandidatcn zelf vaak onvoldoende geinformcerd, toegerust en gesteund om in 
open compctitie met anderen mee te dingen naar wctcnschappeUjkc posities. De 
ondcrstaandc suggesties voor belcid zijn dan ook op dczc Uvcc aspecten gericht. 
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4.5.2 Algemcne uitgangspunten voor beleid 

Specifiekc beleidsaandacht voor bovcnstaande problcmatick kan vanuit Uvee verschillende 
perspecticven w'orden bcredenecrd. Ten eerste uit hct pcrspcctief van hct 
mindcrhedenbclcid, met achterstand als uitgangspunt en evenrcdighcid als einddoel. Ten 
uveede uit het pcrspcctief van het kwaUtcitsbeleid van wetcnschappeUjk onderwijs en 
onderzoek, waarbij hct erom gaat voor de pcrsoncelsbczctting de meest talcnuoUen te 
wcrs'Cn. Voor belcid dat is gcstocld op achterstand en evenrcdighcid is het draag\dak 
binnen universiteiten in de praktijk vaak problcmatisch, vooral wat betreft de rekrutering 
van wetenschappeUjk personeel. InstelUngen vrczen dat niet op talent, maar op herkomst 
wordt gerekruteerd, en ook allochtonen zelf wensen niet te worden aangenomen vanwege 
de rcgclgcving, maar vanwege hun verdiensten en talcnten. Het kwaUteitsperspectief 
daarcntcgen is veel minder omstreden en wordt als principe alom aanvaard. 

Wij stellen dan ook voor het beleid voor allochtone medewerkers primair vanuit 
een algemeen kwaliteitsbeleid in te zetten. Daarv^oor is behalvc het reeds genoemdc argument 
ccn sterk inhoudeUjk argument aan tc vocren: uit onderzoek komt namcUjk naar voren dat 
veel van de barrieres die allochtone studenten en afgestudeerden in hct wetenschappeUjk 
onderwijs tegenkomen, niet uniek zijn, in de zin dat die uitsluitend voor hen gelden. In dc 
onderhavige studie bevcstigen onze respondentcn dat nadrukkcUjk. Zo dclcn zij de 
onbckcndhcid 'van huis uit' met dc academische wereld en dc mogeUjkheden voor een 
loopbaan met autochtonen van vergeUjkbare sociale klasscn. O p andcrc ondenverpcn 
sluiten hun cr^^aringen meer aan bij die van vrouwen. Zulke overeenkomsten pleiten voor 
ccn algemcne bcnadcring waar mogcUjk. 

TcgeUjkcrtijd mogen bij ccn algemcne bcnadcring nooit specifiekc 
bcleidsinstrumcnten worden uitgcsloten daar w-aar dczc noodzakcUjk of zinvol zijn. Hier 
raken kwaUtcitsbeleid en basaal diversiteitsbeleid elkaar. We tekenen hier verder nog aan 
dat uit hct gcvocrde achterstandsbclcid (voor vrouwen, etnische minderheden, 
gehandicapten en homoseksuelen) ook lessen en instrumentcn te ontlenen zijn die 
bchulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven van 'sturing op kwaUteit'. Zo kunnen uit die 
er\'aringen de volgende randvoorwaarden voor ccn consequent kwaUtcitsbeleid ten 
bchoeve van allochtonen w'ordcn afgclcid: 

• binnen wctcnschappeUjkc instelUngen en N W O dient hier ccn breed draag\dak 
voor tc zijn, ccn duideUjk commitment op hct hoogste bestuurUjkc niveau dat 
wordt doorgegeven aan de lagere uiu^oercnde organen; 

• waar mogeUjk dient de aUochtone 'factor' of 'kleur' verankerd te zijn in de 
samenstelUng van bestuur, management en commissies (inclusief 
solUcitatiecommissics); 

• binnen instelUngen moet systematisch informatic worden vcrzameld, om zo de 
probleemdcfinitie helder te houden (zoals differentiaties binnen de 
verzamelcategorie aUochtonen) en dc belcidsinzct en -effccten controlcerbaar te 
makcn; voor de sector als geheel kan ook worden gcdacht aan het inrichten van 
een cxpertisccentrum dat via monitoring, analyse en advies instelUngen 
ondersteunt; 

• beleidsinstrumenten dienen naar aanleiding van die systematische informatic te 
worden bijgesteld en daarop afgestemd. 
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De hierna geformuleerdc spccificke aanbeveUngen, suggesties en instrumentcn komen pas 
tot wasdom als zc zijn ingekaderd in ccn dergeUjk algemeen belcid. Enkele 
beleidssuggcsties die hier spccifiek voor allochtonen w'orden gegevcn, kunnen ook voor 
andere subgroepen zinvol zijn. 

4.5.3 Specilieke instrumentcn 

Zoals gesteld is een belcid zonder systematische informatiever^ameling problcmatisch. We 
weten evenwel ook dat vormen van rcgistratie en monitoring waarbij etnische afkomst in 
het gcding is, in Nederland in het algemeen op bezwaren en weerstand stuiten. Dc brede 
maatschappcUjk discussic hierover hccft uiteindeUjk tot een compromis geleid, dat gestaltc 
heeft gckregen in de Wet SAMEN: een rcgistratie op basis van ccn objecticf criterium 
(geboorteland), die voorzien is van adequate voorwaarden voor privacybcscherming. Hct 
is volgens ons zcer wel mogeUjk en wenseUjk dat universiteiten deze wettcUjke 
verpUchting uitvoeren; de rcgistratie is niet alleen uiu^oerbaar (zeker als voor het doel, 
sturen op kwaUtcit, in brede kring draag\dak wordt gezocht), maar kan ook zodanig 
worden ingericht dat deze direct kan worden benut voor hct bij stellen van intern belcid. 
Daartoe kunnen met relatief wcinig inspanning enkele spccificke kenmerken worden 
toegevoegd betreffende de genoten oplciding en positie binnen de universiteit, die deze 
rcgistratie op hun beurt tot een geschikt instrument maken voor sturing van intern belcid 
op hoofdUjnen. Het gaat dan vooral om monitoring van algemcne onuvikkcUngen. Het is 
uitcraard mogcUjk een dergeUjk globaal monitoringsysteem intern te koppelen met, dan 
wel te verfijnen tot een volgsystcem, waardoor adequaat gebruik voor belcid wordt 
vergroot. Incidenteel zal aanvuUend onderzoek nodig zijn naar spccificke kwestics die 
door de monitoring worden gcidentificecrd. 

Wat betreft de bevordering van de instroom van allochtone medewerkers zijn op basis van hct 
onderzoeksmateriaal enkele suggesties voor actie tc dcstiUeren. Dczc actics kunnen 
binnen de instelUngen, N W O en andere institutionele partners worden ondcrnomcn. Die 
actics zijn niet aUcen gericht op het intern functioneren van instelUngen, maar ook op ccn 
versterking en ondersteuning van wat wc gcmakshalve aanduiden met hct 'potcntiele 
aUochtone talent'. Waar mogcUjk moet daarbij voor ogen worden gehouden dat de 
problcmatick van allochtone subgroepen (de Uveede en tussengeneratie, de laatkomers en 
dc buitenlandse academici) ongcUjksoortig is. 

Binnen de instelUngen zijn enkele actics wenseUjk die zijn gericht op dc verschillende 
fasen waarin het rekruteren van aUochtoon talent thans problcmatisch is. Allereerst is daar 
de 'voorfase', waarbij het vooral gaat om hct infonneren, motiveren, toerusten en binden van 
allochtonen aan het wetenschappeljk bedrijf. Dat kan door: 

• aan aUochtone studenten systcmatischer informatic tc bicden over dc mogcUjkheid 
en aantrekkcUjkheid van een wetenschappeUjk carriere; verenigingcn van 
aUochtone studenten en alumni kunnen daarbij als communicatiekanaal fungeren; 

• het insteUen van een mentorschap voor getalenteerde allochtone studenten; 

• het systcmatischer inzetten van studentassistentschappen als selectercnd en 
motivcrend instrument; 
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• het organisercn van masterclasses voor getalenteerde allochtonen, waarin zij 
worden voorbercid op ccn aio- of oio-positie door hen zowel tc informcren over 
de context waarin promoticonderzoek in Ncderland wordt verricht, als hen te 
begeleiden bij hct onuvikkclen van ccn adequaat onderzoeksvoorstel; 

• het na hun afstuderen instcUcn van een 'tussenjaar' voor getalenteerde allochtonen, 
waarin zij worden voorbereid op een promotieplaats; dit is mogeUjk in te passen in 
dc huidige discussic over hct in tc voeren mastersdiploma, hct uveede jaar van dc 
onderzoeksmaster. 

Bij de laatste Uvee actievormen zouden niet allecn extcrne deskundigen, maar ook 
docenten en (toekomstige) promotoren een rol moeten spelen: zij zijn degenen die het 
bestc in staat zijn talcnten onder studenten te ontdekken, maar zijn evenzeer van belang 
om hun kansen na deze masterclasses of een tussenjaar binnen de universiteit tc 
vergroten. N W O kan bij dczc Uvcc actievormen een faciUterende rol spclen door daar 
financiering dan wcl beurzen voor ter beschikking te stcUcn. 

Een crucialc rol speelt de daaropvolgende fase van rekrutering van allochtoon talent. 
Instrumentcn die zich daan^oor Icncn, zijn onder andcrc: 

• gerichterc wer\ing bij open solUcitaties, door gebruik te maken van belangrijke 
communicatiekanalcn van dc betreffende groepen, zoals organisatics van 
allochtonc studenten, spccificke bladen, cnzovoort; 

• ccn belcid dat bij geUjkc kwaUficatie de voorkcur geeft aan allochtonen kan de 
instroom vergemakkcUjken; in de Ujn van hct primaat van kwaUteit boven 
evenredighcid dient hct accent dan nict op 'quotering' tc Uggen, maar op hct feit 
dat zulkc programma's en formulcringen voor alle betrokkenen zichtbaar makcn 
dat scouting van getalenteerde allochtonen ccn belangrijke belcidsdoclstclUng 
vormt. 

Na de instroming dienen behoud en dooistroming van allochtonc academici aandachtspunten 
te zijn die zijn ingebed in het reguUere personcelsbeleid. Dczc aanbeveUng is wat 
makkeUjker te geven dan uit tc vocren. In feite komt dit crop neer dat instelUngen meer 
dan tot nu toe diversiteit als basis voor hun pcrsoneelsbclcid mocten kiezen. Ook op dit 
punt valt het een en ander te leren uit belcidsen^aringcn met andcrc groepen dan 
allochtonen (in het bijzonder met vrouw^en) en uit Nederlandse en buitenlandse 
cr\^aringen met minderheden in andere scctoren. Spccifiek kan hct hicrbij gaan om dc 
volgende punten: 

• allochtone promovendi kunnen hun ondcrUnge ondcrstcuningsfunctie vorm geven 
in een interunivcrsitair aio- of oio-ncUverk of in ccn lokalc 'promotickamer'; 
instelUngen kunnen zulke ncuvcrken beschouwen en aanspreken als 
gesprekspartner voor beleid; 

• door gevcstigde allochtonc academici als mentoren te laten optrcden, kunnen 
jonge allochtone instromers snel en gocd worden ingewcrkt in de bestaande 
structuur. 

• de doorstroom van getalenteerde promovendi naar een vaste positie als univcrsitair 
doccnt zou kunnen worden vergemakkeUjkt door hen reeds tijdens hct 
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promotietrajcct ccn decltijdpositic als ud tc gevcn (in combinatie met ccn 
verlenging van dat traject); 

• het universitaire loopbaanbclcid dient mcer tc worden tocgespitst op specifiekc 
kenmerken van (subgroepen binnen) allochtoon personeel; vooral aanvuUende 
trainingen in vaardighcdcn (waaronder taal) kunnen dc doorstroom sterk 
bevorderen; 

• hct systematisch vocren van exitgesprckken is een adequaat hulpmiddel om 
mogeUjkc problcmen van doorstroom te identificeren. 
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BIJLAGE 1 
Schatt ing van de uitstroom van aUochtone s tudenten tot 2010 

De schatting van de uitstroom van allochtone studenten tot 2010 is gebaseerd op 
jaarUjkse instroomcijfers van allochtone studenten in hct wetcnschappeUjk onderwijs, en 
rcndcmentscijfers van studentcohorten na ccn x-aantal jaar. Voor de instroomcijfers is 
gebruik gemaakt van onderzoek van Crul en Wolff (2002) naar de instroom en 
doorstroom van allochtone studenten in hct hoger onderwijs. Dit onderzoek verschaft 
informatic over het aantal studenten dat in de periode 1997-2001 is begonncn aan een 
universitaire studie. De rcndcmentscijfers zijn ontleend aan de pubUcatie OCenWin 
kemajfers 2002 (zie Ministeric van OCenW 2002). Hicrin staan voor studentcohorten dc 
rcndcmentscijfers vcrmcld na vijf tot en met acht jaar studie. Bij dczc rcndcmentscijfers 
wordt echter geen ondcrschcid gemaakt naar etnische afkomst, zodat wij voor onze 
berekeningen aangewczen zijn op rcndcmentscijfers van gehclc cohorten (autochtone en 
allochtone studenten tezamen). In tabel 1 zijn de rendementen na een x-aantal studiejaren 
weergegeven. Het gaat hier om gcmiddclden, aangezicn dc rcndcmentscijfers na ccnzclfdc 
aantal studiejaren immers per cohort kunnen variiircn. Dc rendementen na vier jaar 
ontbrcken omdat deze niet in dc pubUcatie zijn vcrmcld. 

Tabel 1 Rendementen in het wetenschappelijk onderwijs 

Studieduur 

Na 5 jaar 
Na 6 jaar 
Na 7 jaar 
Na 8 jaar 

Gemiddeld 
rendementspercentage 

28 
45 
55 
60 

Bron: Ministerie van OCenW 2002: 70. 

De navolgendc tabcUen geven schattingen van dc uitstroom van allochtone studenten tot 
2010. Bij dc tabcUen 2 tot en met 4 willcn wij nog het volgende tocUchten. Omdat in dczc 
tabcUen een schatting wordt gegevcn van dc uitstroom van een jaar (2003 en 2006) is het 
nodig om het rendement in ccn bepaald jaar tc berekenen. Dit betekent dat de 
percentages uit tabel 1 met dc nodige zorg tocgepast dienen te worden. O m dit te 
verduidcUjken, nemen wc tabel 2 als concrect rckcnvoorbccld. O m de uitstroom van 
aUochtone studenten in 2003 te berekenen, moeten wc de rendementen van de 
verschiUende cohorten weten. Voor cohort 1997 is dit rendement in 2003 geUjk aan het 
rendement na zes jaar (45 procent) minus het rendement na vijf jaar (28 procent), en dus 
niet ge\i]k aan het rendement na zes jaar. Dit betekent dat 17 procent van het totale aantal 
allochtone studenten dat in 1997 is begonncn met studcren en waar\^an de etnisch 
afkomst bekcnd is (3.556) in 2003 zal uitstromen. Voor cohort 1998 kijken we alleen naar 
het rendement na vijf jaar (28 procent). De uitstroom van de cohorten voor 1997 kunnen 
we niet berekenen, omdat de aUochtone instroom van deze cohorten niet bekend is. 
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In tabel 2 zien we dat dc uitstroom van allochtone studenten in 2003 varieert van ruim 
1.600 studenten (alien met een etnische bekcndc afkomst) tot bijna 1.950 studenten (dit is 
inclusief hct aantal studenten met ccn etnische afkomst onbekcnd, waarvan geschat is dat 
zij tot de groep aUochtone studenten horen; zie paragraaf 1.4). De schattingen in tabel 2 
vormen echter een ondcrgrens. De uitstroom van dc cohorten voor 1997 is immers 
onbekcnd. 

Tabel 2 Schatting uitstroom van allochtone studenten in het wetenschappelijk onderwijs in 
2003 

UITSTROOM 
COHORT 

1997 
1998 

Totale uitstroom 

Op basis van 'etnisch bekend' 

3556*(45%-28%)= 604 
3687*28%=1032 

1636 

Inclusief 'etnisch onbekend' 
(geschat aantal) 

4200*(45%-28%)=714 
4400*28%=1232 

1946 

Bron aantallen: Crul & Wolff 2002. 
Bron rendementspercentages: Ministerie van OCenW 2002. 

In tabel 3 staat de geschatte uitstroom in 2006 als we ons bepcrken tot uitstroom van dc 
cohorten 2000 en 2001. We docn dit om een vergeUjking te kunnen maken met dc 
uitstroom in 2003, die immers ook op dc uitstroom van uvee cohorten is gebasccrd. 
Uitgaande van deze vergeUjking, is het aantal uitstromers met 9 procent toegenomcn bij 
de allochtone studenten waar\^an de etnisch afkomst bekcnd is. Als wc ons baseren op dc 
cijfers inclusicf dc 'etnisch onbekenden' dan bedraagt dczc groei ruim 5 procent. 

Tabel 3 Schatting uitstroom van allochtone studenten uit het wetenschappelijk onderwijs in 
2006, gebaseerd op cohorten 2001 en 2002 

UITSTROOM 
COHORT 

2000 
2001 

Totaal 

Op basis van 'etnisch bekend' 

3930*(45%-28%)=668 
3 978*28%=1114 

1782 

Inclusief 'etnisch onbekend' 
(geschat aantal) 

4500*(45%-28%)=765 
4600*28%=1288 

2053 

Bron aantallen: Crul & Wolff 2002. 
Bron rendementspercentages: Ministerie van OCenW 2002. 

De cijfers uit tabel 3 geven echtcr ccn ondcrgrens aan. Wat de uitstroom zal zijn als we 
meerdere cohorten meenemcn in onze berekeningen, is te zien in tabel 4. Dc uitstroom 
van allochtone studenten in 2006 zal ruim 2.300 pcrsonen bedragen. Nemen we in onze 
berekeningen ook studenten mcc met ccn etnische onbekende herkomst, dan is dit aantal 
een kleine 2.800. 
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Tabel 4 Schatting uitstroom van allochtone studenten in het wetenschappelijk onderwijs in 
2006 

UITSTROOM 
COHORT 

1998 
1999 
2000 
2001 

Totaal 

Op basis van 'etnisch bekend' 

3687*(60%-55%)=184 
3703*(55%-45%)=370 
3930*45%-28%)=668 

3 978*28%=1114 
2336 

Inclusief 'etnisch onbekend' 
(geschat aantal) 

4400*(60%-55%)=220 
4350*(55%-45%)=435 
4500*(45%-28%)=765 

4600*28%=1288 
2780 

Bron aantallen: Crul & Wolff 2002. 
Bron rendementspercentages: Ministerie van OCenW 2002. 

Voorgaande tabcUen gevcn een beeld van de jaarUjkse uitstroom. Hocvcel potcntiele 
academici van allochtone afl\omst zijn er in totaal tc vcrwachten in de Uveede helft van dit 
decennium? Tabel 5 geeft hicrx^an ccn indicatic. Uitgaande van de algemcne 
rcndcmentscijfers na acht jaar (60 procent) zien we dat Nederland in de periode 2005 tot 
2010 naar verwachting zo'n 11.000 afgestudeerden van allochtone afkomst rijkcr zal 
worden. Als we een bcredenecrd dcel van dc studenten met etnische onbekende afkomst 
als aUochtoon beschouwen, dan zal dit aantal over dezelfde periode bijna 13.500 
afgestudcerden omvattcn. 

Tabel 5 Schatting uitstroom van allochtone studenten uit het wetenschappelijk onderwijs in de 
periode 2005-2009 

UITSTROOM 

COHORT 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Totaal 

Op basis van 'etnisch bekend' 
instroom * rendement na 8 jaar 

3556*60%=2133 
3687*60%=2212 
3703*60%=2221 
3930*60%=2358 
3978*60%=2387 

11391 

Inclusief 'etnisch onbekend' 
(geschat aantal) instroom * 
rendement na 8 jaar 

4500*60%=2700 
4400*60%=2640 
4350*60%=2610 
4500*60%=2700 
4600*60%=2760 

13410 

Bron aantallen: Crul & Wolff 2002. 
Bron rendementspercentages: Ministerie van OCenW 2002. 

Bij bovcnstaande gegevcns dient de kanttekcning gemaakt te worden dat we algcmene 
rcndcmentscijfers ook tocgepast hebben voor de groep studenten waarv^an de etnische 
afkomst onbekend is. Uit eerdere berekeningen is gebleken dat dc uiu^al na Uvcc jaar 
onder deze groep studenten uitzondcrUjk hoog is (Crul & Wolff 2002). Het is dus 
aannemeUjk dat de aantallen in dc kolommcn 'etnisch onbekend' een overschatting zijn. 
Deze aantaUen kunnen op z'n best beschouwd worden als bovengrens. 
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BIJLAGE 2 
De Wet SAMEN 

2.1 Jaarverslagen van de Wet SAMEN 

De Wet SAMEN verpUcht werkgevers met ccn onderneming waarin ten minste 35 
personen w-erkzaam zijn, tot hct voeren van een afzondcrUjkc personeelsregistratic en het 
opstcUen van een jaan^erslag Wet SAMEN. De werkgever dient hct jaar\xrslag voor 1 juni 
te versturen naar het centrale anuvoordnummer Wet SAMEN. De jaar\^erslagcn zijn voor 
eenieder in te zien bij de rcgionale depots van de Centra voor Werk en Inkomen (de 
voormaUge Arbeidsburcaus) en op de website (www.wetsamen.nl.). 

De gcgevens uit dc jaar\xrslagen Wet SAMEN (inclusief bijbehorende 
documenten, zoals aanbiedingsbrieven en bijlagen) worden geanalyseerd en ingevoerd in 
dc Centrale Database Wet SAMEN (CDWS). In dit bestand worden de kwantitatieve 
gegevcns uit de jaars^erslagen Wet SAMEN zonder enige corrcctie overgenomcn. De 
rcgistratie is van tocpassing op alle werknemers van de onderneming, en bevat uitsluitend 
de volgende gcgevens: 

• naam, voorlettcrs cn/of pcrsoncelscodc wcrkncmcr 
• geboorteland werknemer 
• geboorteland vader 
• geboorteland moeder 

• behorend tot de doclgroep ja/nee 
• functic/functicniveau 
• voUedige dienstbctrckking/aanstelUng 

deeltijd dicnstbetrekking/aanstclUng 

Dc gcgevens over het geboorteland van de werknemers en dat van hun ouders w-ordcn 
niet in de jaar\-erslagcn gerapportccrd. Dc werknemers behorend tot de doclgroep van de 
Wet SAMEN zijn onder de categoric 'etnische minderheden' terug tc vinden. 

Twee criteria spelen een rol om vast te kunnen stellen of etnische minderheden 
evenrcdig zijn vertegenwoordigd binnen de verschillende niveaus en functies aan de 
universitcit (een hoofddoclstclUng van de Wet Samen). Het eerste criterium is het 
percentage etnische minderheden in de bcroepsbevolking van de regio waarin hct grootste 
deel van de personeelsleden van dc universiteit woonachtig is. Om te kunnen spreken van 
een 'afspiegeUng' (dus geen onder- of over\'ertegcnwoordiging), moet het percentage 
etnische minderheden van hct universitaire personeel geUjk zijn aan dat van dc 
bcroepsbevolking. Hct uveede criterium is dc verdcUng van het allochtone personeel over 
de verschiUende functicniveaus. Bron van de evenrcdigheidscijfers is een berekening van 
hct Ministerie van Sociale Zaken en Wcrkgelegenheid. Dc berekening is gebasccrd op 
CBS-cijfers over de potcntiele bcroepsbevolking in 1997 per RBA-regio en op cijfers over 
dc participatiegraden en opleidingsnivcaus van de verschiUende groepen etnische 
minderheden uit de SPVA-enquetc van het ISEO. 

De rcgistratie in het kader van dc wet biedt in principe de mogcUjkheid om per 
universiteit en faculteit de aanwezighcid van aUochtoon wetcnschappeUjk personeel vast 
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te StcUcn. Echter, in de praktijk bUjkt dat niet alle instanties voldoen aan hun 
deponcringspUcht. In tabel 1 zien we dat cr, ondanks hct toczicht van de 
Arbeidsinspectic, sinds 1997 slechts door acht universiteiten en zes academische 
zickenhuizen bij de lokalc RBA's in totaal vijftig jaar\^crslagcn zijn gcdeponcerd. Slechts 
Uvcc instelUngen (de Universitcit Uuccht en dc Universitcit van Tilburg (dc voormaUge 
KathoUekc Universiteit Brabant) hebbcn met rcgclmaat elk jaar aan hun 
deponcringspUcht voldaan. 

Tabel 1 Gedeponeerde jaarverslagen Wet SAMEN tussen 1997 en 2001 (universiteiten) 

Universiteit/faculteit 

Universiteit Utrecht 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

Universiteit Leiden 

Universiteit Maastricht 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Universiteit van Tilburg 
(voorheen Katholieke Universiteit Brabant) 

1 Technische Universiteit Delft 

1 Technische Universiteit Eindhoven 

1 Academisch Ziekenhuis Rotterdam 

1 Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Academisch Ziekenhuis Nijmegen St 
Radboud 
Leids Universitair Medisch Centrum 

VU Medisch Centrum 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 

Gedeponeerde 
verslagen 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
1997 
2000 
2000 

1999 
2000 
1998 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
1997 
1998 
1999 
1997 

1998 
1999 
2000 
2001 
1997 
2000 
2001 
1997 
1998 
1999 

1997 
1998 
1999 
2001 
1998 
2000 
2001 

CWI-gebied/depot regio 1 

CWI-gebied: Utrecht 
Depot regio: Midden-Nederland 

CWI-gebied: Nijmegen 
Depot regio: Gelderland 
CWI-gebied: Leiden | 
Depot regio: Rijnstreek 
CWI-gebied: Maastricht 
Depot regio: Limburq 
CWI-gebied: Amsterdam 1 
Depot Regio: Zuidelijk Noord- Holland 
CWI-gebied: Tilburg 
Depot regio; Midden- en West 
Brabant 

CWI-gebied: Den Haag 
Depot regio: Haaglanden 

CWI-gebied; Eindhoven 
Depot regio: Zuidoost- Brabant 
CWI-gebied; Rotterdam 
Depot regio; Rijnmond 

CWI-gebied; Utrecht 
Depot regio; Midden-Nederland 

CWI-gebied; Nijmegen 
Depot reqio; Gelderland 
CWI-gebied; Leiden 
Depot reqio; Rijnstreek 
CWI-gebied; Amsterdam 
Depot regio; Zuidelijk Noord-Holland 

CWI-gebied; Maastricht 
Depot regio; Limburg 

Bron: CDWS, bewerking IMES. 
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2.1.1 SamenstelUng van het personeel 

Om een goed becld te krijgen van dc arbeidsdeelname van etnische minderheden, dienen 
de ondernemingen gcgevens te verstrckken over hun totalc personeel, hun fuUtime- en 
parttimewerknemers, hct personeelsverloop, dc vertegenwoordiging naar functieniveau en 
het aantal werknemers dat bezwaar' hccft gemaakt tegen rcgistratie in het kader van de 
Wet SAMEN. Door het percentage werknemers behorend tot de doclgroep te vergcUjken 
met het voor de onderneming geldcndc cvcnredigheidscijfcr (vastgestcld door het CBS 
voor elke regio) is het mogeUjk om te zien of in de onderneming sprake is van een 
evenrcdige vertegenwoordiging van minderheden. In tabel 2 (personeelsbezetting 
universiteiten) en tabel 3 (personeelsbezetting van academische zickenhuizen) worden 
deze gegevcns gepresenteerd. 

Tabel 2 Personeelsbezetting universiteiten naar etnische afkomst 

Universiteit 

Universiteit 
Utrecht 

Katholieke 
Universiteit 
Nijmegen 

Jaar 

1997 

1998 

1999 

2000 
nog 
niet 
ver
werkt 

2001 
nog 
niet 
ver
werkt 

1997 

2000 

Bezwaren 
Abs. / % 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

2006 
(41,5%) 

351 
(8%) 

Omschrijving 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 
nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

Totaal 
(=100%) 

6805 
82% 

Niet ingevuld 

4323 

-

4278 

18,6% 
14.4% 
6328 

16% 
11%. 

4831 
53% 
47% 

27% 
18% 

4326 
50,5% 
49,5% 

37% 
22% 

IVligranten 
(=100%) 

83 

83 

16% 
13% 
136 

-

151 

21% 
14% 
284 

33%> 
17%, 
136 
42% 
58% 

25% 
15% 
124 
55%, 
45% 

28%, 
22% 

% IVIigranten 
van totaal 

1,2 

Niet ingevuld 

3,0 

4,0 

" 

3,9 
3,4 
4,5 

9,3 
6,8 
2,8 
2,2 
3,4 

2,6 
2,37 
2,9 
1,6 
1,3 

2,2 
2.9 

Evenredig- 1 
heidspercent 
. regie' 

5,5% 

6,5% 

7% 

7% 

8% 

3% 

4% 

' Werknemers hebben de mogelijklicid schrifteUjk aan de werkgever te verklaren de gegevcns over de 
geboortelanden niet te willen verstrekken. 
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Universiteit 
Leiden 

Universiteit 
Maastricht 

Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 

Universiteit 
van Tilburg 

Technische 
Universiteit 
Delft 

2000 

1999 

2000 

1998 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

904 
(29,3%) 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

73 (3,4%) 

333 (23%) 

223(14%) 

177(12%) 

172(11%) 

218 
(13,6%) 

674 
(11,4%) 

610 
(10,2%) 

989 
(16,1%) 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

3093 
54%> 
46%, 

2962 
51% 
49%, 

19%, 
28% 
3179 
51%, 
49%, 

26%. 
78% 

2152 
58%, 
42%o 

23% 
22% 
1451 
45%, 
55% 

22% 
17% 
1575 
48%^ 
52% 

32% 
32%o 
1510 
51% 
49% 

26%. 
30% 
1548 
50%o 
50% 

27% 
24%c 
1604 
48%o 
52%o 

29%o 
25% 
5907 
68%, 
32%, 

5960 
68%o 
32% 

29%= 
29%, 
6125 
66%, 
34% 

29%, 
26%o 

229 
54%, 
46% 

63 
56%, 
46%o 

?6% 
38% 
47 

62%, 
38%, 

41%, 
?7% 
111 
49%o 
51%, 

50%o 
22%o 
52 

46%o 
54% 

17%, 
27% 
56 

48%^ 
52% 

50%o 
43% 
59 

61% 
39% 

36%o 
34%, 
56 

68%. 
32%, 

38%o 
43%o 
63 

65%o 
35%<, 

40%, 
29%, 
177 
67%, 
33%o 

152 
66% 
34%, 

22%a 
44% 
115 
72%o 
28% 

11% 
47%c 

7,0 
7,0 
7,0 

2,1 
2,2 
2,0 

1,8 
2,9 
1,5 
1,8 
1,2 

3,1 
2,0 
5,2 
4,4 
6,2 

11,3 
5.1 
4,0 
4,0 
4,0 

3,0 
6,0 
4,0 
4,0 
4,0 

6,0 
5,0 
4,0 
5,0 
4,0 

5,0 
4,0 
4,0 
6,0 
3,0 

5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
3,0 

5,0 
4,0 
3,0 
3,0 
3,0 

2,6 
1,7 
0,9 

2,0 
3,9 
1,9 
1,4 
0,5 

0,8 
3,4 

5% 

4 % 

4 % 

14,5% 

4% 

5% 

5% 

5% 

7% 

12,5% 

15% 

14% 
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Technische 
Universiteit 
Eindhoven 

1997 Niet 
ingevuld 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

2773 
69%o 
31 %o 

34%, 
34%c 

21 
76% 
24% 

38% 
24% 

0,7 
0,8 
0,6 

0,9 
0,5 

4% 

' (Grote) verschiUen met evenredigheidscijfers tussen jaren zijn terug te voeren op een wijziging in de manier van 
gegevensverwerking bij het CBS. De betrouwbaarheid van bovenstaande cijfers is daarmee vergroot. 

Bron: CDWS, bewerking IMES. 

Conclusies 

Uit de cijfers van de universiteiten kunnen dc volgende hoofdconclusies worden 
getrokken: 

• Bij alle universiteiten die tussen 1997 en 2001 ccn jaar\^erslag voor de Wet 
SAMEN hebben ingeleverd, is behalvc bij de Universiteit Leiden (jaar\'erslag 2000) 
duideUjk sprake van een ondervertegenwoordiging van etnische minderheden. 

• Slechts bij een universitcit (de Universiteit van Tilburg) valt een tocnamc van hct 
aandeel aUochtone werknemers te constateren. Tussen 1997 en 2001 is het aandeel 
toegenomcn van 4 naar 5 procent. 

• Allochtonc werknemers werkcn vaker dan autochtone fulltimc. 
• Wat betreft nieuw in dienst getreden personeel zijn er geen significante verscliillen 

tussen autochtone en aUochtone werknemers. 
• Allochtone werknemers worden relatief vaker ontslagen dan autochtone 

medewerkers. 
• OpvaUend zijn dc grote vcrschillen tussen universiteiten wat betreft het aantal 

werknemers dat bczw^aar heeft aangetekend tegen opname in de rcgistraue. 
• Aan de hand van deze gegevcns is hct onmogeUjk ccn uitspraak te docn over een 

eventucle toe- of afname van het aandeel allochtonen in de 
personeelssamenstelUng. 

• Een belangrijk nadccl van de aard van deze gegevcns is dat geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over de etnische afkomst van hct personeel. Het 
percentage allochtone werknemers wordt wel gemeld, maar hun afkomst niet. 

Tabel 3 Personeelsbezetting academische ziekenhuizen naar etnische afkomst 

Academiscli 
Ziekenhuis 

Academisch 
Ziekenhuis 
Rotterdam 

Jaar 

1998 

1999 

Bezwaren 

424 
(6,5%) 

438 
(6%) 

Omschrijving 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

Totaal 
(=100%) 

6561 
56% 
44% 

16% 
9% 

7184 
50% 
50% 

18% 
• 11% 

Aantal 
migranten 
(=100%) 

598 
63% 
37% 

10% 
9% 
470 
60% 
40% 

17% 
8% 

% 
Migranten 
van totaal 

9,0% 
6,0% 
3,0% 

6,0% 
9,0% 
7,0% 
4,0% 
3,0% 

6,0% 
5,0% 

Evenredig- 1 
heidspercent. 
regio 
13,5% 

14% 
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Universitair 
Medisch 
Centrum 
Utrecht 

Academisch 
Ziekenhuis 
Nijmegen St 
Radboud 

Leids 
Universitair 
Medisch 
Centrum 

VU Medisch 
Centrum 

2000 

2001 

1997 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

1997 

1998 

1999 

2001 

436 
(5,8%) 

420 
(5,5%) 

545 
(9,3%) 

285 
(4%) 

230 
(2,7%) 

177 
(3,6%) 

190 
(3,7%) 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

0 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

7454 
5 1 % 
49% 

16% 
12% 
7696 
5 1 % 
49% 

16% 
1 1 % 
5868 
52% 
48% 

26% 
9% 

7196 
53% 
47% 

29% 
17% 
8557 
43% 
57% 

2 1 % 
22% 
4975 
38% 
62% 

1 1 % 
9% 

5155 
39% 
6 1 % 

13% 
9% 

4950 

4090 

4148 
48% 
52% 

17% 
17% 
4092 
48% 
52% 

19% 
19% 
5407 
46% 
54% 

43% 
16% 

518 
5 9 % 
4 1 % 

19% 
10% 
784 
5 8 % 
4 2 % 

2 0 % 
10% 
189 

6 0 % 
4 0 % 

3 7 % 
10% 
318 
5 6 % 
4 4 % 

15% 
3 4 % 
347 
5 2 % 
48% 

2 3 % 
14% 
104 

5 2 % 
48% 

30% 
13% 
115 

50% 
5 0 % 

17% 
7% 
139 

Niet ingevuld 

313 
5 3 % 
4 7 % 

19% 
1 % 
390 
5 6 % 
4 4 % 

28% 
18% 
434 
50% 
50% 

17% 
15% 

6,9% 
4 , 1 % 
2,9% 

8 , 1 % 
5,7% 
10,0% 
11,0% 
8,7% 

12,6% 
9,0% 
3,2% 
3,7% 
2,7% 

4,5% 
3,4% 
4,0% 
5,0% 
4,0% 

2,0% 
9,0% 
4,0% 
5,0% 
3,0% 

4,0% 
3,0% 
2,3% 
3,2% 
1,7% 

5,8% 
3,0% 
2,4% 
1,2% 
1,2% 

1,9% 
1,9% 
2,8% 

Niet 
ingevuld 

7,5% 
4,0% 
3,6% 

8,7% 
0,6% 
9,5% 
11,0% 
4,2% 

14,2% 
9,4% 
8,0% 
8,8% 
7,4% 

3,2% 
7,4% 

14% 

15% 

5,5% 

7% 

8% 

3,5% 

4,5% 

5% 

12,5%, 

14,5% 

14% 

14% 
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Academisch 
Ziekenhuis 
Maastricht 

1998 

2000 

2001 

214 
(6%) 

495 
(11,9%) 

665 
(15,6%) 

totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 
totaal in dienst 
voltijd in dienst 
deeltijd in dienst 

nieuw in dienst 
uit dienst 

3585 
54% 
46% 

15% 
8% 

4165 
49% 
51% 

16% 
10% 
4265 
49% 
51% 

17% 
15% 

62 
66% 
34% 

32% 
16% 
102 
60% 
40% 

28% 
9% 
96 

64% 
36% 

11% 
17% 

1,7% 
1,1% 
0,6% 

3,7% 
3,4% 
2,5% 
1,4% 
1,0% 

4,4% 
2,1% 
2,3% 
2,9% 
1,6% 

1,4% 
2,5% 

3% 

4% 

12% 

Bron: CDWS, bewerking IMES. 

Conclusies 

Uit de cijfers van de academische ^zickenhuizen kunnen de volgende hoofdconclusies 
worden getrokken: 

• In alle gevallen is sprake van ccn ondcr\'crtegenwoordiging van etnische 
minderheden. 

• In eveneens alle gevallen is sprake van een Uchte toename (nict hogcr dan 1 
procent) van hct aandeel allochtone werknemers. 

• Allochtone werknemers werken ook bij de academische ziekenhuizen vaker dan 
het autochtone personeel fuUtime. 

• Het nieuw in dienst getreden personeel van dc academische ziekenhuizen is relatief 
vaker aUochtoon dan autochtoon. 

• Autochtone werknemers worden relatief vaker ontslagen dan allochtone 
werknemers. 

• Vergcleken met de universiteiten is het aandeel werknemers dat bezwaar aantekent 
tegen registratie veel kleiner. 

2.1.2 SamensteUing van het personeel per functieniveau 

Dc werkgever is vrij in hct kiczcn van ccn functicclassificatiesysteem, bijvoorbeeld naar 
salaris(schaal) of naar oplcidingsniveau. Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Wcrkgelegenheid hanteert bij het verstrckken van de evenredigheidscijfers de indcUng 
naar vier opleidingsnivcaus: niveau I: geen/basisonderwijs; niveau II: mavo/lbo; niveau 
III: havo/^"^vo/mbo; niveau IV: hbo/wo) . Omdat de informatic in de CDWS op 
uniforme wijze wordt ingevoerd, zijn de door de werkgever in het jaarverslag 
weergegeven functicniveaus ondcrgcbracht in de vier functicniveaus die worden 
gehanteerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Wcrkgelegenheid. Uit de gcgevens 
bij functieniveau IV wordt niet duideUjk wat het aandeel (allochtone) hoogleraren, uhd's, 
ud's cnzovoort is. Slechts bij drie jaar\'erslagen (van dc Universiteit van Tilburg) zijn de 
stagiaires, studentassistenten en aio's apart gemeld. 
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Tabel 4 Personeel van universiteiten naar functieniveau en etnische afkomst 

Universiteit 

Universiteit 
Utrecht 

Katholieke 
Universiteit 
Nijmegen 

Universiteit 
Leiden 

Universiteit 
Maastricht 

Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 
Universiteit 
van Tilburg 

Jaar 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

1997 

2000 

2000 

1999 

2000 

1998 

1997 

1998 

1999 

Omschrijving 

Niet ingevuld 

Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisondenvijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisondenA/ijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo wo 
Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Nl geen/basisonden«ijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Student assistent 
Aio's 
Stagiairs 

Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Student assistent 
Aio's 
Stagiairs 

Totaal 
(=100%) 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

>70% 
Niet 

ingevuld 

4831 
5,5% 
13,5% 
17% 
64% 
4326 
5% 
13% 
18% 
64% 
3093 
22% 
32% 
33% 
13% 
Niet 

ingevuld 
Niet 

ingevuld 
Niet 

ingevuld 

Niet 
ingevuld 

1775 
2% 

61% 
10% 
27% 

Niet 
ingevuld 

Aantal 
migranten 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

136 
98 
2 
36 

niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

136 
12% 
15% 
18% 
55% 
124 
9% 
16% 
19% 
56% 
229 
19% 
33% 
32% 
16% 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

56 
5% 

48% 
11% 
26% 

Niet ingevuld 

% 
Migranten 
van totaal 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

3% 
2% 
12% 
niet 

ingevuld 
Niet 

ingevuld 

Niet 
ingevuld 

6.1% 
3.2% 
3% 

2.4% 

5.34% 
3.45% 
3.14% 
2.49% 

6.54% 
7.63% 
7.16% 
8.87% 
Niet 

ingevuld 
Niet 

ingevuld 
Niet 

ingevuld 

Niet 
ingevuld 

8% 
3% 
3% 
3% 

5% 
4% 
5% 

5% 
3% 
4% 
4% 

6% 
8% 
4% 

Evenredigheids-
percentage regio 

Nl 42% 
Nil 9% 
Nlll 4% 
NIV 2% 

Nl 30% 
Nil 11% 
Nlll 6% 
NIV 3% 

Nl 30% 
Nil 11% 
Nlll 6% 
NIV 3% 

Nl 17% 
Nil 9% 
Nlll 7% 
NIV 8% 

Nl 22% 
Nil 4,5% 
Nlll 1,5% 
NIV 1% 

Nl 13% 
Nil 6% 
Nlll 3% 
NIV 2% 

Nl 14% 
Nil 7% 
Nlll 4% 
NIV 3% 

Nl 25,5% 
Nil 5% 
Nlll 2,5% 
NIV 2% 

Nl 15% 
Nil 7% 
Nlll 4% 
NIV 3% 
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Technische 
Universiteit 
Delft 

Technische 
Universiteit 
Eindhoven 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

1997 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Student assistent 
Aio's 
Stagiairs 

Nl een/basisonden«ijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Student assistent 
Aio's 
Stagiairs 
Niet ingevuld 

Nl geen/basisonden«ijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Niet ingevuld 
Nl geen/basisonderwijs 
Nil Mavojbo 
Nlll Havo vwo mbo 
NIV Hbo wo 

Niet ingedeeld 
Nl geen/basisondera/ijs 
Nil Mavojbo 
Nlll Havo vwo mbo 
NIV Hbo_wo 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

5960 
5% 

49% 
17% 
29% 
6125 
5% 
7% 
17% 
57% 
14% 
2773 

1 
0 
7 
34 
58 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

153 
5% 

54% 
12% 
29% 
115 
3% 
7% 
15% 
63% 
12% 
21 
0 
0 
10 
14 
76 

6% 
4% 
3% 
3% 

2% 
9% 
8% 

6% 
4% 
3% 
4% 

4% 
11% 
6% 
Niet 

ingevuld 

2,5% 
3% 

1,8% 
2,6% 

0,9% 
2% 

1,7% 
2% 

1,7% 

0% 
0% 
1% 
0% 
1% 

Nl 15% 
Nil 7% 
Nlll 4% 
NIV 3% 

Nl 17% 
Nil 7% 
Nlll 5% 
NIV 7% 

Nl 58%% 
Nil 23% 
Nlll 9% 
NIV 5,5% 

Nl 39% 
Nil 20% 
Nlll 12% 
NIV 7% 

Nl 24% 
Nil 5% 
Nlll 1,5% 
NIV 1% 

Bron: CDWS, bewerking IMES. 

Conclusies 

Uit dc cijfers van de universiteiten kunnen de volgende hoofdconclusies worden 
getrokken: 

• Dc gcgevens over het personeel per functieniveau ontbrcken zeer vaak. 
• Binnen de lagere functiccatcgorieen halen de universiteiten de rcgionale 

evenredigheidspcrcentagcs niet. Bij functieniveau I (geen/basisonderwijs) en 
functieniveau II (mavo/lbo) is behalvc bij de Universiteit Leiden in aUc gcvaUen 
sprake van een onderx'crtegcnwoordiging van etnische minderheden. 

• Bij functieniveau III (havo/^^vo/mbo) en functieniveau \Y (hbo/wo) is bij de 
Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven sprake van 
een onders^ertcgenwoordiging van etnische minderheden. Bij de KathoUeke 
Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en de Universiteit van Tilburg zien we 
een over\-ertegenwoordiging van etnische minderheden. 
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Tabel 5 Functie/opieidingsniveau personeel van academische ziekenhuizen 

Universiteit 

Academisch 
Ziekenhuis 
Rotterdam 

Universitair 
Medisch 
Centrum 
Utrecht 

Academisch 
Ziekenhuis 
Nijmegen St 
Radboud 

Leids 
Universitair 
Medisch 
Centrum 
VU Medisch 
Centrum 

Jaar 

1998 

1999 

2000 

2001 

1997 

2000 

2001 

1997 

1998 

1999 

1997 

1998 

1999 

Omschrijving 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisondenvijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Niet gemeld 
Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo/lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo_vwc_mbo 
NIV hbo wo 

Niet ingedeeld 
Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Niet gemeld 
Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 
Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavo„lbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 
Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 
Nl geen/basisondenA/ijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo_vwo mbo 
NIV hbo wo 
Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavojbo 
Nlll havo vwo mbo 
NIV hbo wo 

Totaal 
(=100%) 

6561 
3% 
14% 
41% 
42% 
7184 
7% 

21% 
61% 
11% 
7454 
2% 
7% 
17% 
59% 
15% 
7695 
7% 

21% 
47% 
26% 
5868 
32% 
12% 
17% 
39% 
7196 
26% 
33% 
31% 
10% 
8557 
25% 
13% 
26% 
36% 
4955 
8% 
11% 
14% 
35% 
32% 
5155 
7% 
10% 
15% 
37% 
31% 
Niet 

ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Aantal 
migranten 
(=100%) 

598 
4% 
8% 

55% 
33%) 
470 
23% 
24% 
46% 
7% 
518 

22% 
25% 
41% 
12% 
784 
20% 
26% 
31% 
23% 
184 
27% 
37% 
16% 
20% 
318 
29% 
23% 
17% 
31% 
347 
28% 
38% 
15% 
19% 
104 

15% 
5% 

38% 
42% 
115 

14% 
3% 

40% 
43% 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

Niet ingevuld 

% 
Migranten 
van totaal 

12% 
5% 
12% 
7% 

21% 
8% 
5% 
4% 

21,9% 
10,1% 

5% 
5,2% 

30% 
12% 
6% 
9% 

2,7% 
10% 
3% 

1,7% 

5% 
3% 
2% 
14% 

5% 
12% 
2% 
2% 

2,8% 
0,7% 
2,3% 
2,8% 

3,2% 
0,5% 
2,4% 
3,1% 
Niet 

ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Niet 
ingevuld 

Evenredigheids-
percentage regio 

Nl 48% 
Nil 15,5% 
Nlll 7,5% 
NIV 7% 

Nl 29% 
Nil 17% 
Nlll 11% 
NIV 9% 

Nl 29% 
Nil 17% 
Nlll 11% 
NIV 9% 

Nl 23% 
Nil 16% 
Nlll 13% 
NIV 13% 

Nl 39,5% 
Nil 8% 
Nlll 2% 
NIV 1,5% 

Nl 30% 
Nil 11% 
Nlll 6% 
NIV 3% 

Nl 17% 
Nil 9% 
Nlll 7% 
NIV 8% 

Nl 22% 
Nil 4,5% 
Nlll 1,5% 
NIV 1% 

Nl 23,5% 
Nil 4,5% 
Nlll 2,5% 
NIV 1,5% 
Nl 14%, 
Nil 7% 
Nlll 4% 
NIV 3% 
Nl 66% 
Nil 18,5% 
Nlll 5,5% 
NIV 3,5% 
Nl 67% 
Nil 19,5% 
Nlll 9% 
NIV 5% 
Nl 42% 
Nil 22% 
Nlll 12% 
NIV 7% 
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Academisch 
Ziekenhuis 
Maastricht 

2001 

1998 

2000 

2001 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo_mbo 
NIV hbo_wo 

Nl geen/basisondenwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo mbo 
NIV hbo wo 

Nl geen/basisonderwijs 
Nil mavo_lbo 
Nlll havo_vwo mbo 
NIV hbo_wo 

Niet 
ingevuld 

3700 

3585 
11% 
51% 
29% 
9% 

4165 
15% 
48% 
29% 
8% 

4265 
14% 
46% 
31% 
9% 

Niet ingevuld 

243 

62 
23% 
34% 
38% 
5% 
102 

24% 
37% 
30% 
9% 
96 

18% 
38% 
35% 
13% 

Niet 
ingevuld 

7% 

3,5% 
1,1% 
2,3% 

1% 

4% 
1,9% 
2,5% 
2,6% 

3% 
1,8% 
2,6% 
2,5% 

Nl 38% 
Nil 20% 
Nlll 15% 
NIV 10% 

Nl 18% 
Nil 3% 
Nlll 2% 
NIV 1,5% 

Nl 10% 
Nil 5% 
Nlll 2% 
NIV 3% 

Nl 22% 
Nil 15% 
Nlll 10% 
NIV 11% 1 

Bron: CDWS, bewerking IMES. 

Conclusies 

Uit de cijfers van de academische ziekenhuizen kunnen dc volgende hoofdconclusies 
worden getrokken: 

• Bij functieniveau I (geen/basisonderwijs) is behalvc bij hct Academische 
Ziekenhuis Rotterdam sprake van een ondcr^'crtegenwoordiging van etnische 
minderheden 

• Bij functieniveau II (mavo/lbo) is met uitzondering van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht sprake van ccn 
onden^crtegenwoordiging van etnische minderheden. 

• Bij functieniveau III (havo/\^vo/mbo) is met uitzondering van het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht in aUc gevallen sprake van ccn onder\'ertegenwoordiging 
van etnische minderheden. 

• Bij functieniveau \Y (hbo/w'o) is in 2001 in alle gevallen sprake van ccn 
onder\'ertegenwoordiging van etnische minderheden. 

• Bij functieniveau I en II is in alle gevallen sprake van een tocnamc van het aandeel 
allochtone werknemers. 

• Bij functieniveau III en functieniveau IV is het aandeel allochtone werknemers 
door de jaren heen vrij stabicl gebleven, behalve in het Utrechts Medisch Centrum 
alwaar een forse afname van het aandeel allochtonc werknemers valt te constateren 
(van 12 procent in 1998 naar 6 procent in 2001). 

2.1.3 Maatregelen 

Indien sprake is van ccn onder- of oven-crtcgcnwoordiging, dienen ondernemingen in het 
jaar\^erslag de maatregelen te vermelden die binnen de organisatie zuUen worden getroffen 
om de instroom en doorstroom van etnische minderheden op alle niveaus tc bevorderen 
en de ongewenste uitstroom tegen te gaan. Hct jaar^xrslag moet ter beoordcUng worden 
voorgelegd aan de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan. 
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Maatregelen van de universiteiten 

• Een groot dcel van de maatregelen die de universiteiten hebben gcformulecrd, 
heeft betrekking op dc wcr\ting- en sclectieprocedures. Zulke maatregelen zijn 
vrijwel altijd gericht op allochtoon personeel voor de lagere functies. 

• InstelUngen voeren een beleid waarin bij vacaturcs actief wordt gezocht naar 
allochtone kandidatcn, eventueel via reeds in dienst zijnde aUochtone 
personeelsleden en deskundigen binnen en buiten de universiteit. Bovendien 
worden voor gespeciaUscerde wcr\dng selectie- en wer\dngbureaus ingeschakeld. 
Bij vier universiteiten zijn speciale projectcn ontwikkeld. 

• Sommige universiteiten bieden extra opleidingsmogeUjkheden (geen specificatie 
over t3'pe oplciding) aan hun allochtonc medewerkers aan. 

• Slechts een universiteit (de Universitcit van Tilburg) heeft melding gemaakt van 
een beleid waarin bij gclijkc geschiktheid de voorkcur uitgaat naar een allochtone 
kandidaat. 

• Het is moeiUjk om na te gaan of dc instelUngen in concrete wer\dng- en 
sclectieprocedures handelcn naar het gcvocrde beleid. 

En'aren knelpunten 

• Onvoldoende respons wordt als het belangrijkste knelpunt eiwaren. 

• Ook een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, weinig nieuwe 
vacaturcs en een krappc arbeidsmarkt worden als knclpunten genoemd. 

Maatregelen van de academische ^ekenhuit^en 

• Behalve maatregelen ter bestrijding van het lage aandeel allochtone medewerkers, 
voeren sommige ziekenhuizen een actief beleid om onevenredig arbeidsloon en 
discriminatie op de werkvloer tegen tc gaan (Gedragscode tegen discriminatie). 

• Het VU Medisch Centrum maakt daarnaast gebruik van een diversiteitsaudit. 

• Het bieden van extra stagcplaatscn aan allochtonen hoort eveneens bij het 
instrumentarium. 

• Het Utrechts Medisch Centrum wil behalvc het trainen van allochtone 
werknemers een training diversiteitsbeleid aan zijn managers bieden. 

Ervaren knelpunten 

• Onvoldoende aanbod personeel uit etnische minderheden. 

• Onvoldoende beheersing van de Nederlandsc taal. 

• Krapte op de arbeidsmarkt. 
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2.2 Doelgroepenlanden van de Wet SAMEN 

Afghanistan 
Albanie 
Algerije 
Angola 
Ant/Barbados 
Argentinie 
Armenie 
Aruba 
Azerbeidjan 
Bahama's 
Bangladesh 
Barbados 
Belize 
Benin 
Bhutan 
Bolivia 
BosnieHerzegovina 
Botswana 
Brazilie 
Brunei 
BurkinaFaso 
Burundi 
Cambodja 
Caymaneilanden 
Centraal Afrikaanse 
Republiek 
Chili 
China 
Colombia 
Comoren 
CongoR 
CongoDR 
CostaRica 
Cuba 
Djibouti 
Dominica 
Dominicaanse 
Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Eritrea 
ElSalvador 
Estland 
Ethiopie 
Filipijnen 
FransGuyana 
Frans Polynesie 

Gabon 
Gambia 
Georgie 
Ghana 
Grenada 
Guadeloupe 
Guam 
Guatemala 
Guinee-Equatoriaal 
GuineaRep. 
GuineeBissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
India 
Indonesie 
Irak 
Iran 
Israel 
Ivoorkust 
Jamaica 
Jemen 
Jordanie 
Kaapverdie 
Kameroen 
Kazachstan 
Kenya 
Kiribati 
Koeweit 
Kroatie 
Kirgizie 
Laos 
Lesotho 
Letland 
Libanon 
Liberia 
Libie 
Litouwen 
Macedonie 
Madagaskar 
Malawi 
Maldiven 
Maleisie 
Mali 
Marokko 
Marshalleilanden 

Martinique 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Micronesie 
Moldavie 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nederlandse Antillen 
Nepal 
Nicaragua 
NieuwCaledonie 
NieuwZeeland 
Niger 
Nigeria 
Noord-Korea 
Oekraj'ne 
Oezbekistan 
Oman 
Pakistan 
Palau 
Palestijnse Gebieden 
Panama 
Papua-Nieuwguinea 
Paraguay 
Peru 
Qatar 
Reunion 
Rusland 
Rwanda 
StKitts/Nevis 
Tanzania 
StLucia 
StVincent/Gr 
Salomonseilanden 
Samoa 
SanMarino 
SaoTome 
Saoudi-Arabie 
Senegal 
Servie-Montenegro 
Seychellen 
SierraLeone 
Slovenie 

Slowakije 
Somalie 
SriLanka 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Syrie 
Tadjikistan 
Thailand 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad&Tobago 
Tsjaad 
Tsjechie 
Tunesie 
Turkmenistan 
Turkije 
Tuvalu 
Uganda 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Ver.Ar. Emiraten 
WitRusland 
Zambia 
Zimbabwe 
Zuid-Afrika 
Zuid-Korea 

Een persoon die 
voorkomt in het register, 
bedoeld in artikel 1, lid 
b, van de Wet Rietkerk-
Uitkeringen 
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BIJLAGE 3 
De elektronische survey 

Introductie 
Wij vragen uw aandacht voor een actuele kwestic. Er wordt veel geschreven over de 
diversiteit van personeelsbestand en dc vraag of dc universitcit ccn afspiegeUng is van de 
samenlcving. De verwachting is dat diversiteit in personele samenstelUng van 
onderzoekstcams kan leiden tot vcrnieuwende benaderingen in onderwijs en onderzoek. 
TcgeUjkcrtijd ontbreekt het aan gegevcns om hier inzicht in te krijgen. Het College van 
bestuur van de Universiteit van Amsterdam stuurt daarom deze enquete rond aan haar 
medewerkers. Wij verzoeken U hicraan mee te doen. 

Dc opdracht van dit onderzoek is gegevcn door NWO cn het wordt uitgevoerd door het 
Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van de UvA. 

De invulUng van deze enquete vraagt slechts enkele minuten. Voor dc representativiteit 
zijn die paar minuten echtcr van groot belang. 

We garanderen dat dc door u verstrcktc gcgevens vertrouweUjk worden behandeld en 
uitsluitend anoniem zuUen worden gepubUceerd. Wij danken u zcer voor uw 
medewerking. Indien u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u uitcraard contact 
met ons opnemen via e-mail: akimicii@,ftng.uva.nl. 
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Vraag 1 
Wat is uw sekse? 

man 

vrouw 

Vraag 2 
Wat is uw leeftijd? 

m 

Vraag 3 

Wat is uw geboorteland? 

Nederland 

Anders 

Vraag 4 

Wat is het geboorteland van uw vader? 

Nederland 

Anders 

Vraag 5 
Wat is hct gcboortcland van uw mocder? 

Nederland 

Anders 



Vraag 6 

Heeft u een diploma van ccn middelbare oplciding in Nederland of in buitcnland ? 

Nederland 

Buitcnland 

Vraag 7 

Heeft u ccn univcrsitaire oplciding gevolgd in Ncderland of in buitcnland ? 

Nederland 

Buitcnland 

Vraag 8 
Wat was uw afstudeerrichung? 

Vraag 9 
Bij welke faculteit en welke afdeUng bent u in dienst? 

Faculteit: 
AfdeUng: 

Vraag 10 

Wat is de officiele aanduiding van uw huidige aanstelUng? 

Hoogleraar 

Univ^crsitairc hoofddoccnt 

Universitaire docent 

Toegevoegd docent 

AIO 

Anders 
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Vraag 11 
Heeft u ccn vaste aanstelUng? 

Ja 

Nee 

Vraag 12 

Bent u voltijd of deeltijd in dienst? 

Voltijd 

Deeltijd 

Vraag 13 

Bent u in dienst van: 

Dc UvA 

Een dctachcringbureau 

Een uitzcndorganisatic 

Anders 

Vraag 14 
Wanner bent u voor het cerst in dienst gekomen van de UvA? 

Vraag 15 
Wat was/is de aard van uw aanstelUng aan de UvA? 

Hooglcraar 

Universitaire hoofddoccnt 

Universitaire docent 
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Toegevoegd doccnt 

AIO 

anders 

Vraag 16 

Indien uw aanstelUng binnenkort afloopt wat zijn dan uw plannen? 

Een carrierc aan dc universitcit 

Een carriere bij de overheid 

Een carriere in het bedrijfslcven 

Een carriere als zelfstandig ondcrnemcr 

Een andere voorkcur 

Vraag 17 

Als u een andcrc aanstelUng aan dc universitcit ambicert om welkc functie gaat het dan? 

Hoogleraar 

Universitaire hoofddoccnt 

Universitaire docent 

Toegevoegd docent 

Postdoc 

anders 
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Vraag 18 
Welke aanstelUng aan de universitcit verwacht u als vetvolg op uw huidige aanstelUng te 
krijgen? 

Geen aanstelUng aan de universiteit 

Hoogleraar 

Universitaire hoofddoccnt 

Universitaire docent 

Toegevoegd docent 

Postdoc 

Anders, 

Vraag 19 
U kunt hicronder opmerkingen makcn die u in dc enquete niet kwijt kon. 
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