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Dee positie van de tweede generatie in het onderwijs 

Hett aandeel van de tweede generatie in het onderwijs neemt de laatste jaren snel toe. 
Dee tussengeneratie wordt langzaam verdrongen. Onder de oudste leerlingen en stu-
dentenn vormt de tweede generatie nog een minderheid, maar in de statistieken duwt 
zijj  ieder jaar de tussengeneratie een stukje hoger de leertijdsgrafieken in. Tweede-
generatiee jongeren doen massaal eindexamen in het voortgezet onderwijs en de voor-
hoedee doorloopt het vervolgonderwijs of heeft de overstap gemaakt naar de arbeids-
markt.. Daarmee is de tweede generatie in omvang en leeftijdscategorieën groot ge-
noegg geworden om als zelfstandige groep te worden onderzocht.1 

Dee onderwijspositie 

Dee onderwijspositie wordt gewoonlijk bepaald aan de hand van de groep die haar 
opleidingg reeds heeft afgesloten. De meeste jongeren van de tweede generatie van 
twaalff  jaar en ouder zitten volgens de gegevens uit het SPVA-1994 echter nog op 
school.. Een kwart heeft de opleiding afgesloten. De gegevens uit 1994 staan hier cen-
traal,, omdat de gegevens over de tweede generatie van het SPVA-1998 nog niet be-
schikbaarr waren.*  De gegevens uit de spvA-surveys van 1991 en 1994 vormen in deze 
studiee de basis voor het bepalen van de onderwijspositie van de tweede generatie.3 

Ikk gebruik een aantal onderwijsindicatoren om die positie te schetsen: leeftijdsachter-
standd in het basisonderwijs, het onderwijsniveau van schoolgaande jongeren op ver-
schillendee momenten in de schoolloopbaan, de afgesloten schoolopleiding en school-
uitval.. Door de omvang van de groep schoolgaande jongeren in 1994 is hun onder-
wijspositiee de belangrijkste indicator. De relevantie van de gegevens van jongeren 
mett een afgesloten schoolniveau is betrekkelijk gering, omdat nog slechts een klein 
aantall  de schoolloopbaan had afgesloten. Uitspraken op grond van de schoolpresta-
tiess van de schoolgaanden moeten evenwel ook met de nodige voorzichtigheid wor-
denn gedaan, omdat het definitieve schoolresultaat immers onbekend is. De school-
gaandee jongeren kunnen nog uitvallen uit het onderwijs, maar ook doorstromen naar 
hogeree schoolrichtingen. 

Dee positie van schoolgaande Marokkanen en Turken is opvallend gelijk (zie ta-
bell  1.1). De percentages verschillen hoogstens 2,4 procent van elkaar. In de eerste rij 
vann de tabel is het percentage jongeren van 12 jaar en ouder aangegeven dat nog op de 
basisschooll  (BO) zit. Deze rij geeft een indicatie voor de leeftijdsachterstand in het 
basisonderwijs.. Uit een combinatie met de indeling in leeftijdscategorieën blijkt dat 
dee helft van de jongeren tussen 12 en 14 jaar nog op de basisschool zit. 
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TABELL I.I Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder, naar schooltype (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 

jongeren jongeren 

41 1 
14.8% % 

59 9 
21,3% % 

97 7 
35,0% % 

34 4 
12.3% % 

34 4 
12.3% % 

12 2 
4,3% % 

277 7 
50,4% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

47 7 
17,2% % 

59 9 
21,6% % 

92 2 
33.7% % 

27 7 
9.9% % 

39 9 
14,3% % 

9 9 
3,3% % 

273 3 
49,6% % 

Totaal Totaal 

88 8 
16.0% % 

118 8 
21,5% % 

189 9 
34.3% % 

61 1 
11,1% % 

73 3 
13,3% % 

21 1 
3.8% % 

N=550 0 
100% % 

BronBron SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Tabell  1.1 geeft drie schoollagen weer die elkaar opvolgen in de tijd: het basisonderwijs, 
hett algemeen voortgezet onderwijs (VBO, MAVO, HAVO en VWO) en het vervolgonder-
wijss (MBO, HBO en w o )/ De verdeling tussen de schoolsoorten in het algemeen 
voortgezett onderwijs wordt beter zichtbaar als we de jongeren weglaten die nog op de 
basisschooll  of reeds in het vervolgonderwijs zitten (zie tabel 1.2). 

TABELL 1.2 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder, naar typen van algemeen voortgezet onderwijs (1994) 

Opleiding Opleiding 

VBO O 

MAVO O 

HAVO/VWO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

59 9 
31,1% % 

97 7 
51,1% % 

34 4 
17,8% % 

190 0 
50% % 

Marokkaanse Marokkaanse 
jongeren jongeren 

59 9 
31,1% % 

92 2 
48,4% % 

39 9 
20,5% % 

190 0 
50% % 

Totaal Totaal 

118 8 
31,1% % 

189 9 
49,7% % 

73 3 
19.2% % 

N=380 0 
100% % 

BronBron SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Dee sterke aanwezigheid van jongeren op de MAV O (de helft) wordt door deze uitsplit-
singg goed zichtbaar. De oververtegenwoordiging in het VBO lijk t met de komst van de 
tweedee generatie langzaam te verdwijnen, maar nog steeds zit bijna een derde in deze 
schoollaagg op het laagste onderwijsniveau. De categorie jongeren op de HAVO en het 
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v w oo is aanzienlijk: bijna één op de vij f jongeren in het algemeen voortgezet onderwijs 
zitt op de HAV O of het v w o. 

Naastt de verdeling in aparte oplcidingscategorieën kan ook worden eekeken naar 
dee opleidingen als potentiële vooropleidingen. Vanuit het VB O en de MAV O kan de 
overstapp worden gemaakt naar het M B O. Door de scheve leeftijdsopbouw zijn er naar 
verhoudingg meer jonge dan oudere tweede-generatie jongeren. Daardoor zitten er nu 
betrekkelijkk weinig jongeren op het M B O. Di t zal in de toekomst echter drastisch ver-
anderen,, aangezien velen nu op het VB O of de MAV O zitten en zij deze opleidingen 
binnenkortt zullen afronden.5 De HAVO , het v wo en de MBO-opleidingen zijn in prin-
cipee voortrajecten voor het hoger onderwijs. Ook daar zal in de toekomst een forse 
toenamee te zien zijn. Het aandeel jongeren in het hoger onderwijs is nu nog zeer laag. 
Hett percentage van krap vier in tabel I . I is ten dele het gevolg van de scheve leeftijds-
opbouww in de steekproef van het SPVA-1994. Daarin zitten vier keer zoveel jongeren 
vann de tweede generatie in de leeftijdscategorie tussen 12 en 18 jaar als tussen 18 en 24 
jaar.. De scheve leeftijdsopbouw beïnvloedt vooral het aandeel jongeren in het hoger 
onderwijs,, omdat zij daaraan pas op z'n vroegst vanaf 17 jaar kunnen deelnemen. 
Alleenn al om demografische redenen is er in de toekomst een toename te verwachten 
inn het M B O en het hoger onderwijs. 

Inn hoeverre kan nu worden gesproken van succes of falen in het onderwijs? De 
begrippenn succes en falen, twee uitersten van een continuüm, spelen een belangrijke 
roll  in deze studie. Ik noem die jongeren succesvol die op de HAV O of hoger (vwo, 
H B OO of universiteit) zitten of die een afgesloten opleiding hebben op een van deze ni-
veaus.. Ik heb voor deze definiëring van het begrip succesvol gekozen, omdat jongeren 
opp de HAV O en het v wo zich bewezen hebben in het voortgezet onderwijs en beide 
opleidingenn een voortraject zijn voor het hoger onderwijs. All e jongeren die op het 
M B OO of lager (MAV O of VBO) zitten, zijn volgens deze definitie niet succesvol in het 
onderwijs.. Ik heb voor een scherpe definitie van succes gekozen, omdat daarmee al-
leenn die jongeren in beeld komen die zonder meer succesvol zijn. De afbakening van 
kenmerkendee factoren voor succes wordt hierdoor ook scherper. De categorie 
niet-succesvoll  is door dit onderscheid erg breed. Hieronder vallen zowel jongeren die 
naa de basisschool zonder diploma het onderwijs hebben verlaten, als jongeren die hun 
schoolopleidingg hebben afgesloten met een MBO-diploma. De niet-succesvolle jonge-
renn verdeel ik daarom verder onder in een middengroep die op het traject zit naar het 
M B O ,, en een groep die zonder een diploma het onderwijs heeft verlaten of die na het 
VBB o-diploma het reguliere onderwijs heeft verlaten. Deze laatste groep bestaat veelal 
uitt jongeren die op het laagste niveau (A/B) eindexamen hebben gedaan op het VBO, 
meestall  op richtingen met weinig perspectief. Ik noem hen vroegtijdige schoolverla-
ters.. Zij zijn de extreme tegenhangers van de succesvolle jongeren en daarmee de 
groepp die zich aan het andere uiterste van het continuüm bevindt. 

Tabell  1.1 en 1.2 omvatten een vrij brede leeftijdscategorie (12 jaar en ouder). Het 
wass ook mogelijk om een uitsplitsing te maken naar jongeren van 15 tot en met 24 jaar. 
Bijj  deze leeftijdsgroep is de richting in het algemeen voortgezet onderwijs duidelijk. 
Dee indeling in de volgende tabel biedt daarmee de beste basis om jongeren in te delen 
inn succesvolle en niet-succesvolle (zie tabel 1.3). 
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TABELL 1.3 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 
tott en met 24 jaar, naar schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

2 2 
1.3% % 

37 7 
24,7% % 

44 4 
29.3% % 

34 4 
22.7% % 

23 3 
15,3% % 

10 0 
6.7% % 

150 0 
53,4% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

1 1 
0.8% % 

37 7 
28.2% % 

35 5 
26.7% % 

25 5 
19,1% % 

27 7 
20.6% % 

6 6 
4.6% % 

131 1 
46.6% % 

Totaal Totaal 

3 3 
1.1% % 

74 4 
26,3% % 

79 9 
28,1% % 

59 9 
21.0% % 

50 0 
17,8% % 

16 6 
5.7% % 

N=28l l 
100% % 

Bronn SPVA-I994.ISEO/EUR. 

Vann de Turkse schoolgaande jongeren is 22 procent succesvol volgens het eerder ge-
noemdee criterium en van de Marokkaanse jongeren ruim 25 procent. Voor de beide 
groepenn gezamenlijk levert dit een percentage van bijna 24 op. Dit is een aanzienlijke 
groep.. Het percentage succesvolle jongeren is in vergelijking met tabel 1.1 enigszins 
gestegenn (daar was het gezamenlijke percentage ruim 17 procent). Suhre stelde al eer-
der:: 'Blijkbaar komt in de loop van het voortgezet onderwijs naar voren dat een groot 
gedeeltee van de Turkse en Marokkaanse leerlingen niet in het juiste schooltype zit. 
Mett name de overstap naar een ander hoger schooltype komt relatief vaak voor' (1994: 
57).. Daarnaast is een aantal jongeren doorgestroomd van het MBO naar het HBO, 
waardoorr zij alsnog in de categorie succesvollen zijn opgenomen. 

Jongerenn die hun schoolopleiding hebben afgesloten, zijn in het SPVA-1994 nog 
slechtss een minderheid. Onder hen bevinden zich jongeren die na het behalen van 
hunn diploma het onderwijs hebben verlaten, maar ook zij die voortijdig, zonder di-
plomaa van school zijn gegaan. 

Bijnaa de helft (49,2 procent) van de Marokkaanse jongeren die niet meer op school 
zitten,, heeft na de basisschool het onderwijs verlaten zonder een diploma te behalen 
(ziee tabel 1.4). Dit percentage is niet alleen erg hoog, maar wijkt ook sterk af van dat 
vann de Turkse jongeren, al is het percentage ook bij hen aanzienlijk (28,7). Deze uit-
komstt wordt vaak gebruikt om de nog steeds zwakke onderwijspositie van de tweede 
generatiee te onderstrepen (Tesser et al. 1996: 231; Tesser & Veenman 1997: 86, 87). 
Hett is dus belangrijk om deze cijfers goed te bekijken. Bij oppervlakkige beschouwing 
ontstaatt de indruk dat de helft van de Marokkaanse en ruim een kwart van de Turkse 
jongerenn zijn opleiding niet afmaakt en zonder diploma het onderwijs verlaat. Dit is 
echterr niet het geval. De jongeren die een diploma hebben behaald en daarna aan een 
volgendee opleiding zijn begonnen, zijn namelijk niet'm deze tabel vertegenwoordigd. 
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TABELL 1.4 Niet-schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 
122 jaar en ouder, naar hoogste afgesloten opleiding (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

27 7 
28.7% % 

27 7 
28.7% % 

15 5 
16% % 

13 3 
13.8% % 

4 4 
4.3% % 

8 8 
8.5% % 

94 4 
59,1% % 

Marokkaanse Marokkaanse 
jongeren jongeren 

32 2 
49,2% % 

8 8 
12,3% % 

12 2 
18.5% % 

4 4 
6,2% % 

4 4 
6,2% % 

5 5 
7.7% % 

65 5 
40,9% % 

Totaal Totaal 

59 9 
37.1% % 

35 5 
22,0% % 

27 7 
17.0% % 

17 7 
10,7% % 

8 8 
5,0% % 

13 3 
8,2% % 

N=I59 9 
100% % 

BronBron SPVA-1994. ISEO/EUR. 

Zijj  komen terecht in de tabel van de schoolgaanden. Gezien de leeftijdsopbouw van 
dee onderzoeksgroep zitten de meeste jongeren die al een diploma hebben behaald nog 
inn het onderwijs. De jongeren die zonder diploma uit het onderwijs zijn gestapt, heb-
benn dit vaak op jonge leeftijd gedaan. Zij behoren daarmee automatisch tot de eerste 
tweede-generatiee jongeren die hun schoolloopbaan (weliswaar zonder diploma) heb-
benn afgesloten. Hierdoor domineren zij de tabel van de afgesloten schoolopleiding zo 
sterk.. Als de cijfers over de schoolgaande jongeren tussen de 15 en 24 jaar (zie tabel 1.3) 
wordenn toegevoegd aan die van de jongeren met een afgesloten schoolopleiding uit 
dezelfdee leeftijdscategorie, ontstaat een heel ander beeld (zie tabel 1.5). De school-
gaandee jongeren vormen samen met de jongeren met een afgesloten schoolopleiding 
dee totale onderzoekspopulatie. 

Uitt tabel 1.5 blijkt dat 8,5 procent van de jongeren van 15 tot en met 24 jaar zonder 
diplomaa het onderwijs heeft verlaten. Nuancering van de eerdere uitkomst op grond 
waarvann de zwakke onderwij spositie van de tweede generatie wordt onderstreept, lijk t 
dann ook op haar plaats. 

Dee grote verschillen tussen Marokkanen en Turken zoals die in tabel 1.4 naar voren 
komen,, zijn in tabel 1.5 weggevallen. In tabel 1.4 is het verschil in percentages jongeren 
datt de school zonder diploma heeft verlaten het gevolg van het grotere aantal Turkse 
jongerenn dat na het behalen van een diploma de schoolloopbaan reeds heeft afgesloten. 
Hett verschil wordt vooral veroorzaakt doordat meer Turkse dan Marokkaanse jonge-
renn na het behalen van het VBO- of MBO-diploma zijn gestopt met hun studie. Hier-
doorr is het aantal Turkse jongeren met een afgesloten schoolopleiding hoger en valt het 
percentagepercentage Turkse jongeren dat zonder diploma het onderwijs verlaat lager uit. 
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TABELL 1.5 Turkse en Marokkaanse schoolgaande tweede-generatie jongeren (15 tot en 
mett 24 jaar), naar huidige schooltypen en Turkse en Marokkaanse niet-
schoolgaandee tweede-generatie jongeren met een afgesloten opleiding, naar 
hoogstt behaalde diploma's en schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

17 7 
8,3% % 

55 5 
26.8% % 

52 2 
25,4% % 

44 4 
21,5% % 

25 5 
12,2% % 

12 2 
5,9% % 

205 5 
56% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

14 4 
8,7% % 

42 2 
26,1% % 

40 0 
24,8% % 

27 7 
16,8% % 

30 0 
18.6% % 

8 8 
5,0% % 

161 1 
44% % 

Totaal Totaal 

31 1 
8,5% % 

97 7 
26,5% % 

92 2 
25,1% % 

71 1 
19,4% % 

55 5 
15,0% % 

20 0 
5,5% % 

N=366 6 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Dee groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat, kan nu ook worden bepaald. Het zijn 
dee jongeren van 15 tot en met 24 jaar die het onderwijs verlaten zonder diploma of die 
vann school gaan na het behalen van het VBO-diploma, als percentage van de hele groep 
inn tabel 1.5. Dat komt voor de Turkse groep neer op 33 jongeren op een totaal van 205, 
oftewell  16,1 procent. Bij de Marokkaanse jongeren gaat het om 18 jongeren op een to-
taall  van 161, oftewel 11,2 procent. Hieruit blijkt dat de Turkse jongeren juist vaker dan 
Marokkaansee jongeren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Voor beide groepen samen 
bedraagtt dat percentage 13,9. 

Dee samengestelde tabel van schoolgaande jongeren en jongeren met een afgesloten 
schoolopleidingg geeft de extremen binnen de tweede generatie goed weer. Aan de ene 
kantt is er een aanzienlijke groep succesvollen in het onderwijs. Deze jongeren hebben 
binnenn één generatie een enorme sprong vooruit gemaakt. Aan de andere kant is er 
eenn groep die het onderwijs verlaat zonder diploma of dat doet na het behalen van het 
VBO-diploma.. De jongeren die uitvallen, participeren vaak al vrij vroeg niet meer in 
hett onderwijs. Een aantal heeft zelfs ruim voor het einde van de leerplichtige leeftijd 
hett onderwijs verlaten (Tesser et al. 1996:163). De Marokkaanse en Turkse jongeren 
diee niet uitvallen blijven juist relatief lang doorstuderen, gemiddeld zelfs langer dan 
anderee Nederlandse leerlingen (ibid.: 75)/ Hierdoor lopen de schoolprestaties binnen 
dee groepen sterk uiteen. 
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Ontwikkelingenn tussen 19 91 en 1994 

Dee gegevens uit de SPVA-surveys van 1991 en 1994 bieden de mogelijkheid de ontwik-
kelingg in de schoolprestaties over een periode van drie jaar te volgen. Hoewel het om 
eenn betrekkelijk korte tijdspanne gaat, constateer ik toch opmerkelijke ontwikke-
lingen.. De opvallendste is de sterke terugloop in het aantal jongeren van 12 jaar en ou-
derr dat nog in het basisonderwijs zit. In het SPVA-1991 zat 19 procent van de Turkse 
jongerenn van 12 jaar en ouder nog op de basisschool en 27 procent van de Marokka-
nen.. Bij Marokkaanse jongeren in dezelfde leeftijdscategorie was dat percentage in het 
SPVA-19944 met 10 procent gedaald, bij Turkse jongeren met 4 procent. Bij de Turken 
iss een sterke teruggang zichtbaar in het percentage jongeren dat het VBO bezoekt. Bij 
dee Marokkanen vindt er een verschuiving plaats in de hoogste onderwijsniveaus 
HAVO/vwoo en HBO/WO. De schoolgaande jongeren van de tweede generatie ontwik-
kelenn zich op bijna alle niveaus in gunstige zin (zie tabel 1.1b, bijlage 2). 

Wanneerr we de jongeren met een afgesloten schoolopleiding in 1991 en 1994 met 
elkaarr vergelijken, zien we een veel grotere verschuiving dan bij de schoolgaanden (zie 
tabell  1.2b, bijlage 2). In 1991 maakten de jongeren die het voortgezet onderwijs zonder 
diplomaa verlieten de helft uit van de Turkse groep en driekwart van de Marokkaanse 
groep.. In 1994 is dat aantal in de Turkse groep teruggelopen tot minder dan een derde 
enn in de Marokkaanse groep tot de helft. De groep die een diploma van MBO- tot 
wo-niveauu heeft gehaald, is sterk gestegen. Bij de Turkse jongeren is het percentage 
bijnaa verdubbeld (van 14 naar 27 procent) en bij de Marokkaanse jongeren zelfs meer 
dann verdrievoudigd (van 6 naar 20 procent). Het cijfermatige belang van de categorie 
jongerenn die zonder diploma het onderwijs heeft verlaten, neemt af naarmate er meer 
jongerenn met een diploma van school gaan. Het ligt in de rede dat deze ontwikkeling 
zichh in de toekomst zal doorzetten. 

Jongenss en meisjes vergeleken 

Inn de onderzoeksliteratuur over de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jon-
gerenn wordt vaak gewezen op grote verschillen tussen jongens en meisjes. Het is de 
vraagg of die verschillen ook bij de tweede generatie nog te vinden zijn en op welk ge-
biedd zij zich voordoen. 

Dee Turkse meisjes vallen op met het relatief lage percentage (ruim 12 procent) dat 
naa hun twaalfde nog in het basisonderwijs zit (zie tabel 1.3b, bijlage 2). Het contrast 
mett Marokkaanse meisjes (bijna 19 procent) is opvallend. Ook in 1991 hadden de 
Marokkaansee meisjes het meest moeite in het basisonderwijs. Het enige grote verschil 
tussenn Turkse jongens en meisjes in het voortgezet- en vervolgonderwijs is het grote 
aantall  Turkse meisjes op het MBO. Bij de Marokkaanse jongeren is daar juist het om-
gekeerdee zichtbaar. 

Zoalss ik al eerder voor de hele groep jongeren heb gedaan, kan ik ook hier apart 
kijkenn naar degenen die reeds een eind op weg zijn in hun schoolloopbaan (zie tabel 
1.4b,, bijlage 2). Van de totale groep jongeren die op de HAVO en hoger zitten, zijn 
dee Marokkaanse meisjes het vaakst succesvol (27 procent) en de Turkse meisjes het 
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minstt vaak (19 procent). Van alle Turkse en Marokkaanse meisjes van 15 tot en met 
244 jaar is 23 procent succesvol en van alle Turkse en Marokkaanse jongens gezamen-
lij kk 24 procent. 

Naastt verschillen in schoolniveau van de schoolgaanden, kan ook worden gekeken 
naarr verschillen in afgesloten schoolopleiding van de jongeren die niet meer op school 
zittenn (zie tabel 1.5b, bijlage 2). De grootste verschillen zijn te vinden in het percentage 
jongenss en meisjes dat de school zonder diploma verlaat. Dat geldt vooral voor de 
Turksee jongeren: bijna twee vijfde van de meisjes heeft geen diploma gehaald, tegen-
overr slechts één Turkse jongen. Bij de Marokkaanse jongeren zijn de verhoudingen 
omgekeerd:: daar hebben relatief meer jongens dan meisjes geen diploma. Opvallend 
iss verder dat meisjes in het algemeen vaker het onderwijs in een vroeg stadium hebben 
verlatenn dan de jongens. Van de Turkse jongeren hebben bijvoorbeeld 6j meisjes het 
onderwijss verlaten, van de jongens 'slechts' 27. De meisjes zijn, zo blijk t uit de cijfers, 
veell  vaker gestopt na het behalen van hun VB o-diploma, maar ook vaker na de MAV O 
off  het M B O . 

Dee groep jongens en meisjes van 15 tot en met 24 jaar met een afgesloten school-
opleidingg kan ik ook hier weer samenvoegen met de schoolgaande jongeren in de-
zelfdee leeftijdscategorie. Uitgesplitst naar jongens en meisjes en naar etnische afkomst 
levertt dit het volgende beeld op (zie tabel 1.6). 

TABELL 1.6 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 
tott en met 24 jaar, naar huidige schooltypen en niet-schoolgaande Turkse 
enn Marokkaanse tweede-generatie jongeren met een afgesloten opleiding, 
naarr hoogst behaalde diploma's en schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO// VWO 

HBO/WO O 

jongens jongens 

1 1 
1.1% % 

28 8 
29,8% % 

26 6 
27,7% % 

18 8 
19.1% % 

15 5 
16,0% % 

6 6 
6,4% % 

94 4 
25,7% % 

Turkse Turkse 

meisjes meisjes 

16 6 
14,4% % 

27 7 
24,3% % 

26 6 
23,4% % 

26 6 
23,4% % 

10 0 
9,0% % 

6 6 
5,4% % 

I I I I 
30,3% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

6 6 
6.9% % 

19 9 
21,8% % 

24 4 
27,6% % 

19 9 
21,8% % 

15 5 
17,2% % 

4 4 
4,6% % 

87 7 
23,8% % 

meisjes meisjes 

8 8 
10,8% % 

23 3 
31,1% % 

16 6 
21,6% % 

8 8 
10,8% % 

15 5 
20.3% % 

4 4 
5.4% % 

74 4 
20,2% % 

Totaal Totaal 

31 1 
8,5% % 

97 7 
26,5% % 

92 2 
25,1% % 

71 1 
19,4% % 

55 5 
15.0% % 

20 0 
5,5% % 

N=366 6 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Hett verschil tussen meisjes en jongens bij de categorie 'zonder diploma het onderwijs 
verlaten'' blijf t bestaan. Vergeleken met tabel 1.5b (zie bijlage 2) is het verschil tussen de 
Marokkaansee jongens en meisjes kleiner geworden en zijn er nu meer meisjes dan jon-
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genss die geen diploma hebben behaald. Maar het verschil in de Turkse groep blijf t 
groot:: van de meisjes heeft 14 procent de school zonder diploma verlaten, van de jon-
genss slechts 1 procent. Ook het aandeel succesvolle jongens en meisjes verschilt vooral 
bijj  de Turkse jongeren. Het eerder geconstateerde contrast binnen de tweede generatie 
iss voor de Turkse groep vooral een contrast tussen jongens en meisjes. Als we kijken 
naarr de groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat (degenen die zonder diploma of na 
hett VBO-diploma van school gaan), is eenzelfde contrast zichtbaar. De cijfers over deze 
vroegee schoolverlaters zijn niet op basis van de gepresenteerde cijfers uit de tabellen af te 
lezen,, maar heb ik berekend door de gegevens uit verschillende tabellen te combineren. 
Vann de Turkse jongens verlaat 6 procent vroegtijdig het onderwijs, van de Turkse meis-
jess 24 procent. Van de Turkse jongens is 22 procent succesvol, terwijl dat bij de meisjes 
slechtss 14 procent is. Bij de meisjes is het aandeel vroege schoolverlaters dus bijna twee 
keerr zo groot als het aandeel succesvollen. Bij de Turkse jongens is de groep succesvol-
lenn juist drie tot vier keer zo groot als de groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat. Bij 
dee Marokkaanse jongeren zijn de verschillen minder extreem en is bovendien de situa-
tiee voor de meisjes niet eenduidig slechter. Van de Marokkaanse jongens verlaat 9 pro-
centt het onderwijs vroegtijdig, van de meisjes 14 procent. Maar omdatt er meer meisjes 
dann jongens succesvol zijn (26 procent versus 22 procent), zijn de verschillen in school-
success over het geheel genomen niet in het voordeel van de ene of de andere groep. 

Dee tussengeneratie en de tweede generatie vergeleken 

Hett algemene beeld van Marokkaanse en Turkse jongeren in het onderwijs wordt 
sterkk bepaald door de prestaties van de tussengeneratie, jongeren die vaak midden in 
hunn schoolloopbaan naar Nederland zijn gekomen. Door taalproblemen en de breuk 
diee de migratie veroorzaakte verliep hun schoolcarrière vaak zeer moeizaam. Onder 
dezee jongeren was er veel uitval en slechts weinigen lukte het om door te stromen naar 
hogeree schoolsoorten. De jongeren van de tweede generatie hebben hun hele school-
loopbaann in Nederland gevolgd en hebben het daardoor een stuk makkelijker gehad 
dann de jongeren die hen voorgingen. Dit blijkt ook duidelijk uit de cijfers. Het ver-
schill  tussen de onderwijspositie van de tweede generatie uit 1994 en de tussengeneratie 
uitt het begin van de jaren tachtig is groot. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in 
hett percentage jongeren dat op het VBO zit. Zo volgde 70 procent van de Turkse 
schoolgaandenn van 12 jaar en ouder in 1982 een opleiding in het VBO en 74 procent 
vann de Marokkanen. Slechts een kwart van de jongeren volgde een opleiding boven 
hett laagste niveau (in de berekening zijn de jongeren die nog op de basisschool zaten 
buitenn beschouwing gelaten).9 Als deze cijfers worden vergeleken met die van tabel 1.1 
enn de basisschoolleerlingen eveneens buiten beschouwing worden gelaten, zijn de cij-
ferss voor de tweede generatie nu precies andersom. Nu volgt een kwart van de school-
gaandee jongeren van de tweede generatie een opleiding in het VBO. De opkomst van 
dee tweede generatie heeft voor een enorme verschuiving gezorgd. 

Nogg steeds komen jongeren in het kader van gezinshereniging naar Nederland. 
Datt betekent dat ook nu nog een groot deel van de jongeren in het onderwijs tot 
dee tussengeneratie behoort, hier gedefinieerd als alle jongeren die na hun vijfde naar 
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Nederlandd zijn gekomen. Ik duid hen aan met de term 'huidige tussengeneratie'. Ook 
inn vergelijking met de huidige tussengeneratie blijf t het verschil in opleidingsniveau 
mett de tweede generatie aanzienlijk. Zowel de Turkse als de Marokkaanse jongeren 
vann de tweede generatie met een afgesloten schoolopleiding behalen twee keer zo vaak 
eenn MBO-, HAVO/VWO- of HBo/wo-diploma (Veenman 1996c: 23). De schoolgaande 
Turksee jongeren van de tweede generatie volgen ook twee keer zo vaak een MBO- of 
eenn HAVo/vwo-opleiding als de Turkse jongeren van de huidige tussengeneratie. 
Voorr de schoolgaande Marokkaanse jongeren van de tweede generatie is dat anderhalf 
keerr zo vaak. Dit komt onder andere doordat een aanzienlijk deel van de huidige Ma-
rokkaansee tussengeneratie studenten betreft die voor hun studie naar Nederland zijn 
gekomen.. Ook het percentage drop-outs in het voortgezet onderwijs onder jongeren 
vann de huidige tussengeneratie is twee keer zo hoog als onder de tweede generatie 
(Veenmann 1996c: 21). Migratie is dus nog steeds een belangrijke factor voor schoolsuc-
ces.. Het verschil met de huidige tussengeneratie is echter minder dramatisch dan met 
dee tussengeneratie uit de jaren tachtig. 

Dee tweede generatie en autochtone jongeren vergeleken 

Eenn vergelijking met de tussengeneratie valt gunstig uit voor de tweede generatie, 
maarr haar achterstand ten opzichte van autochtone jongeren is daarmee nog niet inge-
haald.. Schoolgaande autochtone jongeren van 12 jaar en ouder zitten vooral veel vaker 
inn het hoger onderwijs: maar liefst 45 procent tegenover 4 procent van de tweede gene-
ratie.. In het voortgezet onderwijs zijn deze verschillen ook terug te vinden in de deel-
namee aan de HAVO en het vwo (Martens 1995: 50). Autochtone jongeren halen bo-
vendienn veel vaker een diploma. De ongelijke verdeling over de verschillende leeftijds-
categorieënn van de tweede generatie kleurt de vergelijking met autochtone jongeren 
echterr enigszins in het voordeel van de laatsten: omdat de tweede generatie over het 
geheell  genomen nog erg jong is, zijn er maar weinigen op een leeftijd dat ze ook op het 
MBO,, HBO ofwo kunnen zitten. In Keren de kansen?(Veenman 1996c) wordt daarom 
eenn vergelijking gemaakt tussen leeftijdgenoten van 13 tot en met 16 jaar. Vooral het 
aantall  tweede-generatie jongeren in die leeftijdscategorie dat als eerste voortgezette 
opleidingg HAVO of vwo volgt, wijkt af van autochtone jongeren. De laatsten volgen 
tweeëneenhalff  keer zo vaak een HAVO- of vwo-opleiding als eerste voortgezette oplei-
ding.. Als naar de huidige opleiding wordt gekeken, dan is de achterstand op MBO-, 
HAVO-- of vwo-niveau teruggelopen tot anderhalf keer zo vaak (Veenman 1996c: 23). 
Dee jongeren van de tweede generatie halen in de loop van het voortgezet onderwijs en 
viaa het vervolgonderwijs een flink stuk van hun achterstand in. Dit komt, zoals we zul-
lenn zien, omdat veel succesvolle Turkse en Marokkaanse jongeren in het voortgezet 
onderwijss studies 'stapelen' (zie hoofdstuk 4). 

Onderr de jongeren van de tweede generatie bestaat dus nog steeds een grote ach-
terstandd ten opzichte van autochtone jongeren. Een belangrijke vraag is of de Marok-
kaansee en Turkse jongeren hun achterstand langzaam inhalen of dat de relatieve on-
derwijsachterstandd juist toeneemt. Martens en Veenman (1996: 34) stellen: 'De ver-
beteringg is niet voldoende om de achterstand in te lopen. Dit is een treurige conclusie; 
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dee tweede generatie verbetert zich, maar doordat autochtonen harder vooruitgaan in 
watt we de "opleidingsrace" noemden, kunnen ze de achterstand niet inlopen' (eigen 
cursivering).. Deze stelling kan worden getoetst door de ontwikkeling van de tussen-
generatiee naar de tweede generatie te vergelijken met de ontwikkeling binnen de au-
tochtonee groep. Omdat het aantal jongeren met een afgesloten schoolopleiding onder 
dee tweede generatie nog klein is, is een vergelijking van schoolgaande jongeren de 
meestt betrouwbare. In de Rapportage minderheden ippóCTcsscr et al. 1996:171) vinden 
wee een vergelijking tussen schoolgaande autochtone jongeren van 15 tot en met 24 jaar 
enn schoolgaande Turkse en Marokkaanse jongeren in dezelfde leeftijdsklasse, op de 
peildataa 1988,1991 en 1994. Ik kan deze gegevens aanvullen met die van de tweede ge-
neratiee uit 1994. Hiermee kan de overgang worden weergegeven van de tussengenera-
tiee uit 1988 (toen behoorde nog slechts 7 procent van de jongeren van 15 tot en met 24 
jaarr tot de tweede generatie) naar de tweede generatie in 1994. Op het laagste niveau 
(VBB O /MAVO ) is in zes jaar tijd het percentage Marokkaanse leerlingen met 29 procent 
gedaaldd en bij Turken met 18 procent. Op het niveau dat Veenman gunstig noemt 
(MB OO tot en met wo), is de toename omgekeerd evenredig geweest. In een periode 
vann zes jaar zijn de schoolniveaus dus flink verschoven.10 Onder autochtone jonge-
renn is er in dezelfde periode op het laagste niveau (VBO/MAVO) een afname geweest 
vann 4 procent. Het gunstige scholingsniveau (MBO-WO) laat een toename van even-
eenss 4 procent zien. Zo beschouwd betekent de komst van de tweede generatie een be--
langrijkee ontwikkeling in het inlopen van de onderwijsachterstand ten opzichte van 
autochtonee jongeren. Deze voorstelling van zaken moet enigszins worden gerelati-
veerd,, omdat de toename op het gunstige opleidingsniveau bij de tweede generatie het 
grootstt is op MBO-, HAVO- en vwo-niveau. De toename op HBo/wo-niveau is bij 
Turkenn en Marokkanen 2 procent, terwijl die bij autochtonen 10 procent is. Uit eer-
deree vergelijkingen is al duidelijk geworden dat de leeftijdsachterstand in het basis-
onderwijss en het percentage drop-outs onder de tweede generatie ten opzichte van de 
tussengeneratiee sterk is afgenomen. Veel sterker dan de afname in leeftijdsachterstand 
enn die in drop-outs bij autochtone jongeren in dezelfde periode (Veenman 1994: 50, 
53).. Daarmee is niet gezegd dat de onderwijsachterstand niet nog steeds aanzienlijk is, 
maarr het is wel degelijk zo dat de tweede generatie een deel van de achterstand heeft 
ingehaald. . 

Eenn belangrijke factor die tot nu toe in verband met de onderwijsprestaties van de 
tweedee generatie buiten beschouwing is gelaten, is de zeer lage sociaal-economische 
positiee van haar ouders. Terwijl de ouders van de autochtone jongeren in de steek-
proevenn van de SPVA-surveys in sociaal-economisch opzicht een dwarsdoorsnede vor-
menn van de Nederlandse samenleving, vormen de ouders van de tweede generatie een 
zeerr homogene sociaal-economische categorie; de overgrote meerderheid heeft ten 
hoogstee de lagere school gevolgd (Crul 1994: 173). In Keren de kansen? (Veenman 
1996c)) wordt de lage sociaal-economische positie van ouders van allochtone leerlingen 
betrokkenn in de vergelijking met autochtone leerlingen. De onderwijspositie van de 
tweedee generatie wordt berekend op basis van de verwachte en de feitelijke onderwijs-
positie.. De verwachte onderwijspositie van de Turkse en Marokkaanse jongeren is ge-
baseerdd op de aanname dat zij ten opzichte van autochtone jongeren met vergelijkbare 
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kenmerken,, vergelijkbare kansen hebben. De achtergrondkenmerken waarmee de 
kanss op een gunstig scholingsniveau is uitgerekend, zijn de factoren leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveauu van de ouders en beschikbare kamerruimte per persoon. Dit zijn de 
voorspellendee variabelen. De onderwijspositie die wordt gemeten, is enerzijds de deel-
namee van schoolgaande jongeren op een gunstig scholingsniveau (MBO tot en met 
wo),, anderzijds de gemiddelde onderwijspositie op basis van vijf criteria: opleidings-
niveauu schoolgaan den, afgesloten schoolopleiding, drop-outpercentages, leeftijdsach-
terstandd in het basisonderwijs en aanvangsniveau in het voortgezet onderwijs. 

Dee feitelijke onderwijspositie van de Marokkaanse leerlingen van de tweede gene-
ratiee blijkt precies gelijk aan de verwachte onderwijspositie (Veenman 1996c: 27). De 
voorspellendee variabelen verklaren volledig de onderwijsachterstand ten opzichte van 
autochtonee jongeren. Het percentage Marokkaanse jongeren dat zich op een gunstig 
scholingsniveauu bevindt, is zelfs hoger dan onder autochtone jongeren met dezelfde 
kenmerken.. Bij de Turkse leerlingen blijf t er een klein verschil tussen de verwachte en 
dee feitelijke onderwijspositie. Bij deze groep verklaren de variabelen 90 procent van 
hett verschil in onderwijspositie met de autochtone leerlingen. Wanneer dus in de ver-
gelijkingg rekening wordt gehouden met de sociaal-economische achtergrond, valt uit 
dezee gegevens op te maken dat de tweede generatie zich wel degelijk kan meten met 
autochtonee jongeren uit een vergelijkbaar sociaal-economisch milieu. In die zin is de 
inhaalmanoeuvree bijna voltooid. 

Tussenn vooruitgaan en inhalen 

Dee onderwijsprestaties van tweede-generatie jongeren zijn aan de hand van verschil-
lendee criteria en in verschillende vergelijkingen aan bod gekomen. Hun onderwijspo-
sitiee wordt gekenmerkt door een grote onderlinge verscheidenheid. Er is een aanzien-
lijk ee groep succesvollen. Zij blijven lang in het onderwijs en stapelen vaak studies. Een 
vijfdee van de jongeren van 15 tot en met 24 jaar volgt een HAVO-opleiding of hoger, of 
heeftt een opleiding op een van deze schoolsoorten afgesloten. Gezien de achtergrond-
kenmerkenn van de ouders is dit een opmerkelijke stijging binnen één generatie. Een 
evenn grote groep in dezelfde leeftijdscategorie volgt een MBO-opleiding. Een groot 
deell  van de tweede generatie doet het dus gewoon goed in het onderwijs, maar er zijn 
ookk jongeren die zonder diploma van school zijn gegaan of die na het behalen van het 
VBO-diplomaa het reguliere onderwijs hebben verlaten. De meisjes zijn in deze groep 
oververtegenwoordigd.. Voor de verklaring van het succes en het vroegtijdig van 
schooll  gaan zijn de verschillen tussen meisjes en jongens een belangrijke factor. De al-
gemenee trend is dat de onderwijspositie van de tweede generatie zich in de tijd positief 
heeftt ontwikkeld. Tussen 1991 en 1994 viel een duidelijke vooruitgang te bespeuren. 

Dee waardering van de onderwijspositie van de tweede generatie heb ik in dit 
hoofdstukk afgeleid uit een vergelijking met de tussengeneratie en met autochtone 
jongeren.. Ten opzichte van de tussengeneratie is er sprake van grote vooruitgang, de 
afstandd tot de autochtone jongeren is daarentegen nog steeds groot. Deze achterstand 
wordtt echter nagenoeg goedgemaakt als de sociaal-economische positie van de ou-
derss in de vergelijking wordt betrokken. De onderwijspositie van de tweede generatie 
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inn 1994 is vergelijkbaar met of komt dicht in de buurt van die van autochtone jon-
gerenn met vergelijkbare achtergrondkenmerken. Dit is opmerkelijk, omdat zij in ver-
gelijkingg met de autochtone jongeren extra hindernissen te overwinnen heeft. Ook 
zonderr dat achtergrondkenmerken worden meegewogen, is er sprake van een inhaal-
manoeuvre.. Het verschil met de autochtone jongeren wordt met uitzondering van 
hett allerhoogste niveau (HBO-WO) steeds kleiner. 


