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Aanzet 

 

Met de expertontmoeting van 19 september 2005 ving een periode aan van intensieve 

informatievergaring. Op deze bijeenkomst zijn uitspraken gedaan die opzien baren, met 

betrekking tot de structuur van het onderwijs in het algemeen ten opzichte van allochtone 

leerlingen, in het bijzonder Surinaamse leerlingen van Afrikaanse origine (Afro’s). Niet alleen 

werd toen een vinger gewezen richting de verantwoordelijkheid van de Afro-Surinaamse 

leerling zelf, de opvoedingssituatie van de Afro’s, maar ook het onderwijssysteem, waarbij 

sprake zou zijn van dictatuur ingebed in een beleidscultuur, werd bekritiseerd.  

Deze ontmoeting leverde echter niet meer op dan signalen, afgegeven door Surinaams-

Afrikaanse academici, waaronder: psychologen, pedagogen, onderwijskundigen en/of leraren. 

Mede daardoor is daarna een reeks interviews gevoerd met individuele onderwijsgevenden, 

hulpverleners en schooldirecteuren in Zuidoost en daarbuiten. Talrijke studies en rapporten 

staan voorts aan de basis van deze notitie. 

 

Algemeen 

 

Op de vraag hoe hoog het uitvalspercentage is bij de Surinaams-Afrikaanse groep kan 

in deze notitie nog geen antwoord worden gegeven, omdat uitval sowieso negatief afstraalt op 

het imago van de school en op de schoolkeuze van ouders. Ouders verifiëren ook naar het 

slagingspercentage op de verschillende scholen, vergelijken dat en laten hun schoolkeuze 

vervolgens afhangen van deze schoolprestaties. Een directeur verklaarde zelfs dat 55% van de 

leerlingenpopulatie in Zuidoost buiten het eigen stadsdeel naar school gaat. Voor havo/vwo is 

de schooluitstroom naar andere stadsdelen zelfs 70%. Het lage imago van Zuidoost leidt ertoe 

dat een scholengemeenschap in Zuidoost straks overbodig is hetgeen een enorme 

inkomstenderving betekent. Waarom het vrijelijk uitwisselen van onderwijsgegevens taboe is, 

is dus een uitgemaakte zaak. De bestrijding van voortijdig schooluitval geniet niet in alle 

schoolcategorieën even veel prioriteit. Het accent bij de overheid ligt vooral bij het VMBO en 

het MBO, omdat daar het grootste aantal uitvallers zich aftekent binnen het onderwijs.  

Leerkrachten zijn bereid te praten maar hun informatie strekt niet verder dan de eigen 

leergroep. De ene leerkracht is apathisch (vanwege de toegenomen werkdruk?), de andere is 

juist coöperatief (is de overredingskracht om mee te werken bij hun toch groter dan de 

werkdruk?). Toch gaat de informatieverstrekking niet van een leien dak. Er moet eerst een 

vertrouwensband opgebouwd worden en zulks vergt tijd. Met de ene (gewillige) leerkracht is 

een tijdsbestek van twee weken voldoende, met de andere is iets meer tijd gemoeid om de 

respondent tot praten te krijgen.  

Wel wilden de respondenten anoniem kwijt dat het uitvalspercentage hoger moet 

liggen bij Afro’s dan bij Hindoestanen. Op de vraag hoe hoger het uitvalspercentage ligt de 

afgelopen periode bij de Afro’s in vergelijking met andere groepen kan als volgt worden 

geantwoord. In de periode 1981-1990 zijn er gefaseerd drie onderzoeken verricht naar de 

vrijetijdsbesteding en de maatschappelijke levensloop van Afro’s in Amsterdam wier ouders 

afkomstig zijn uit de lagere sociale klassen. Van de 75 kerninformanten hadden 44 een 

diploma gehaald; 15 op mavo-, 11 op LBO- en 5 op MBO/MTS- niveau. 13 jongeren hadden 

een CBB-getuigschrift. Het diploma op havo, vwo en mbo basisberoeps niveau 2 geldt als 

startkwalificatie. Het niveau dat de overheid als minimaal acht voor de arbeidsmarkt en een 

verdere beroepsloopbaanontwikkeling. Van de 75 informanten hadden dus slechts 5 een 

startkwalificatie gehaald (Sansone, 1991). 

Sedert de jaren negentig neigt dit drop-outbeeld al maar triester om uiteindelijk 

opvallend genoeg te zijn, vermeld te worden in rapporten zoals de diversiteits- en 

integratiemonitor (2004): “Het aandeel voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie is 
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onder Surinamers met een kwart het hoogst van de etnische groepen. Daarna volgen 

Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse jongeren (alle drie 19%)”. Hoewel de monitor zich niet 

uitlaat over het sub-etnische niveau is het duidelijk dat het gaat om een bovenmatig aandeel 

van de Afro’s in de totale populatie schoolverlaters zonder startkwalificatie.  

Een andere beredenering ligt hieraan ten grondslag. Het totaal aantal Surinamers in 

Nederland bedraagt 325.000. Hiervan zijn de aandelen Afro’s en Hindoestanen gelijk (elk 

38%). De overige 24% valt toe te kennen aan een oververtegenwoordiging Chinezen en 

Javanen (Liem & Veld, 2005:16). Surinamers van Afrikaanse afkomst hebben in een aantal 

steden, zoals Amsterdam, een bovengemiddeld aandeel in de allochtone bevolking, alsook – 

meer in het bijzonder – in het Surinaamse deel van de Nederlandse populatie. Mede afgaand 

op de informatie verstrekt door het Surinaams Inspraak Orgaan mag voorzichtigheidshalve in 

het algemeen dus een voorlopig oordeel worden verbonden wat betreft het relatief hoge aantal 

voortijdige Afro- schoolverlaters zonder startkwalificatie in Amsterdam. Of deze voortijdige 

schoolverlaters later goed terechtkomen, is onduidelijk. Het is interessant te weten welk 

gewicht een onderzoek onder jeugdigen van beter gesitueerde ouders in de schaal zou leggen. 

In deze notitie komt gelet op de veelheid en concreetheid van de ter beschikking 

staande gegevens een andere kwestie meer tot haar recht – de leerprestaties van Afro-

kinderen. De vraag die aan dit thema verbonden wordt, is dan ook:  

 
Hoe verschillen de leerprestaties van de Afro’s in verhouding tot andere groepen? 

 

         

Uitleg van begrippen: 

 

Leerprestaties: Prestaties die tot uiting komen in citotoetsscores, reken- en taaltoetsen. 

 

Surinamers van Afrikaanse origine (Afro’s): Deze groep staat in de literatuur aangegeven 

als Creolen – een hoe langer hoe meer controversiële term. “De creoolse bevolkingsgroep is 

onder te verdelen in boslandcreolen en stadscreolen. De boslandcreolen (ook wel marrons of 

bosnegers) zijn afstammelingen van weggelopen slaven die zich in het tropisch regenwoud 

vestigden. Stadscreolen zijn nakomelingen van de slaven die zich na de afschaffing van de 

slavernij in 1863 voornamelijk vestigden in en rond Paramaribo en zich al snel vermengden 

met vooral de blanke bevolking” Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS); augustus 2004. 

 In deze notitie wordt het onderscheid dat stamt uit de koloniale tijd niet overgenomen. 

Bovendien zijn er ook districtsbewoners van Afrikaanse afkomst die niet genoemd worden 

door het ABS. Volledigheidshalve spreken wij van Afro’s. Een optelsom van stedelingen, 

platte- en binnenlanders die in Nederland samen met andere migranten in de categorieën: 

eerste, tweede of derde generatie zijn ingedeeld. 

 

Inleiding 

 

Talrijk zijn de studies en wetenschappelijke rapporten die de verrichtingen van de 

schoolgaande jeugd in Nederland verslaan. Er zijn landelijke gegevens voorhanden die inzicht 

geven in de leerprestaties van en mutaties bij de autochtone en allochtone schoolplichtigen 

(Jaarrapport Integratie; Jaarboek onderwijs in cijfers). Ook bestaan er stedelijke cijfers en 

gegevens met betrekking tot het onderwijs (bijvoorbeeld Naar burgerschap in Amsterdam; 

Rapportage citoresultaten, basisschooladviezen, zorgleerlingen, resultaten van scholen; 

Leerplicht- en rmc-functie voortijdig schoolverlaten). School- en leerplichtig is iemand in de 

leeftijd van vijf tot zestien jaar.  

 



 5 

1. Landelijke beeld van bepalende factoren onderwijsprestaties algemeen 

 

Het Jaarrapport Integratie (Schnabel et al. 2005) legt een duidelijke link tussen leeftijd en 

genoten opleiding (in het herkomstland). Hoe jonger hoe meer opleiding en hoe beter 

opgeleid. “Door geboorte en sterfte verdwijnt jaarlijks een deel van de relatief laag 
opgeleiden, terwijl er relatief hoog opgeleiden bijkomen. Hierdoor stijgt het 
opleidingsniveau van de bevolking gestaag” (:49). Het verschil in opleidingsniveau blijft 

echter de kloof tussen autochtonen en allochtonen kenmerken. 
  Als oorzaken van een lager opleidingsniveau van migranten ten opzichte van 
leeftijdgenoten die wel in Nederland zijn geboren en dus tot de tweede generatie behoren, 

wordt een aantal factoren genoemd dat geïsoleerd of in samenhang voorkomt:  
a) opleiding in het herkomstland  
b) aansluitingsproblemen  

c) laag opleidingsniveau ouders  
d) de verblijfsduur (weliswaar in iets betrekkelijkere mate; zie vervolg)                             
                   en 

       e) hecht contact met autochtonen in de vorm van een huwelijk (:50). 

  

Een lager opleidingsniveau heeft weer gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt en de 

mate van integratie in de Nederlandse samenleving (:49-50). De vooronderstelling is dan dat 

de beheersing van de Nederlandse taal de verwerking van de leerstof en de leerprestaties 

conditioneren. Deze verklaring ligt voorts ten grondslag aan een betere leerprofilering van 

tweede-generatieallochtonen: Surinamers en Antillianen ten opzichte van Marokkanen en 

Turken.  

Sexe bepaalt in belangrijke mate ook de leerstatus quo. Autochtone en allochtone 
vrouwen doen het in het algemeen respectievelijk beter dan hun sexetegenpolen. Voor 
Surinamers en Antillianen geldt dat nadrukkelijker dan voor Marokkanen en Turken, 
Somaliërs en Afghanen. Het ISEO-rapport van Liem en Veld spreekt zulk een beter 
leervooruitzicht van vrouwen vergeleken met mannen echter diametraal tegen (zie 
hoofdstuk Landelijke beeld Surinamers in het onderwijs). 

 Eerste generatie Turkse en Marokkaanse mannen met een verblijfsduur van achttien 
jaar of meer hebben geen opvallend beter opleidingsniveau dan mannen van dezelfde 
etnische achtergrond met een verblijfsduur van zes tot achttien jaar. De eersten werden 
als gastarbeider gerekruteerd in de landen van herkomst voor laaggeschoold werk.Een 
afstraling van de lage opleiding op de groep met een kortere verblijfsduur? Nu ook nog 
eens vaststaat dat het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse mannen ten 
opzichte van autochtone mannen in de laatste achttien jaar niet kleiner is geworden, 
draagt deze structurele opleidingsachterstand een etnisch karakter, aldus Schnabel et al.  

Bij de beoordeling van leerprestaties betrekken de rapporten en de literatuur ook 

generatieverschillen. Zo is vooral de tweede generatie Surinamers en Antillianen van 30-34 

jaar in het algemeen relatief wat hoger opgeleid dan de overige migranten. Voor de 

leeftijdcohort boven de 35 jaar is het verschil tussen de eerste en de tweede generatie nog 

groter. Het aantal niet-westerse allochtonen van de tweede generatie in de leeftijd van 35 jaar 

of ouder is namelijk klein (Schnabel et al:50). Dus de eerste generatie is ouder, sterft af en 

met haar ook de ten opzichte van hun ouders beter opgeleiden, terwijl de tweede generatie 

aanzwelt met mensen die in grotere mate dan de eerste generatie beschikken over een 

startkwalificatie. De genoemde oorzaken (a t/m e) zijn dus alle buitenschools van aard.  
Driessen (2004) verrichtte onderzoek naar de taalvaardigheid en taalkeuzes van 

Antilliaanse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouders in de periode 1995-2003. 
Opleiding heeft volgens hem de grootste verklaringswaarde voor discrepanties in de 
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Nederlandse taalbeheersing, gevolgd door respectievelijk verblijfsduur en 
leesfrequentie. Hij constateert dat het hebben van een baan in beperkte mate 
samenhangt met een beter beheersingsniveau van het Nederlands. Overigens is er 
weinig ontwikkeling bij Turken en Marokkanen.  

 Driessen (1990a) onderzocht de relatie tussen de onderwijspositie van 
allochtone leerlingen (Turken en Marokkanen) en een aantal leerling-, gezins- en 
schoolkenmerken. Hij vond echter geen relatie tussen de beheersing van het Nederlands 
en schoolsucces. Noch het Nederlands als omgangstaal, noch de eigen taal bleek van 
invloed op de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Er bleek wel verband tussen 
de Nederlandse taalbeheersing van de ouders en het onderwijsondersteunend 
thuisklimaat enerzijds en de leerprestaties anderzijds (:36). In schril contrast echter met 
Driessen concludeerden Aarts et al (1993) dat de beheersing van de etnische groepstaal 
bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen wel degelijk wezenlijk bijdroeg aan 
schoolsucces (:264-265).   

Van Langen & Jungbluth (1990) onderzochten de verschillen in onderwijspositie 
bij allochtone (Marokkanen en Turken) en autochtone derde klasscholieren van het 
voortgezet onderwijs. Geen andere factor bleek een betere verklaring voor de 
achterstand in het onderwijs dan de sociaal-economische positie van het gezin. Nadere 
analyses waarbij behalve de daarvoor genoemde groepen en de overige mediterrane 
groepen ook Surinamers waren betrokken, toonden aan dat taalfactoren, met name de 
spreektaal (het Marokkaans) met jongere broers en zussen een grotere rol speelde bij de 
verklaring van de relatief lage onderwijspositie. Bij de Turken verklaarde de 
moeilijkheid van het Nederlands de relatief lage onderwijsprestaties. Resumerend kan 
worden gesteld dat een combinatie van sociaal-economische positie en taalproblematiek 
de schoolprestaties bepalen.  In Aarts et al 1993:34-35. 

Zijn de voorgaande studies gericht op buitenschoolse oorzaken die ten grondslag 
liggen aan leersucces, een geheel andere benadering hanteert echter Jungbluth (2003). 
Hij concentreert zich op schoolse oorzaken die ten grondslag liggen aan de (reproductie 
van) sociale ongelijkheid in schoolloopbanen. Jungbluth brengt in beeld hoe door 
subjectieve waarnemingen van het talent van leerlingen de leerkracht (middels sturing 
van het schoolaanbod) de CITO-eindtoetsscore bepaalt en daarmee de interindividuele 
prestaties. Die bepalen dan op hun beurt de schooleffectiviteit en het verschil in 
schoolniveaus. Deze kansverdeling valt voor een belangrijk deel samen met de sociaal-
etnische achtergrond van de leerlingen, wat dan het literatuurbeeld (her)bevestigt in 
zake de factoren die van invloed zijn op leerprestaties (zie voorgaande).  De volgende 
grafiek is afgeleid van Jungbluth (2003). 
 

Figuur 1.1. Aanbodniveau naar sociaal-etnische achtergrond en jaargroep 
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1.1.1. Toelichting grafiek 

 

De grafiek geeft het onderwijsaanbod aan voor de groepen 6 en 8. Het gaat hier om de vakken 

rekenen en taal. Opvallend is dat de kop van groep 6 samenvalt met de staart van groep 8. De 

rode naar rechts wijzende pijl geeft het oplopend schoolniveau aan (van kansarme naar 

kansrijke leerlingen). De naar beneden wijzende pijl geeft het afnemend aanbod aan (naar 

mate de leerkracht de leerling als kansarm opvat). Dit schoolniveau heeft een etnische 

achtergrond en valt samen met de sociaal-economische status van de ouders van leerlingen 

geldend voor het jaar 2002 (SES 2002). Mean staat voor gemiddelde; Genfk _ 68 voor 

generale faktor met betrekking tot de groepen 6 en 8. Op de x-as zijn vijf categorieën te zien 

(de schoolbevolking). Elke categorie kent een vertegenwoordiging voor de groepen 6 en 8. Op 

de y-as staan de standaardafwijkingen variërend van -1 tot 1.5.    

 

1.2. Vergelijkende studies 

 

De studie van Jungbluth verdient echter de opmerking dat eerdere studies (Uiterwijk, 
1990b; Driessen, 1990b; Mulder ,1991) reeds uitwezen dat leerkrachten hogere 
schooladviezen gaven aan allochtone leerlingen dan aan Nederlandse leerlingen met 
dezelfde prestaties. Leerkrach- ten maakten dan een inschatting van het potentiële 
onderwijsniveau van de allochtone leerling. Dit op basis van de beheersing van het 
Nederlands en de te verwachten inhaalslag op een aanwezige taalachterstand. De 
studies wezen uit dat er sprake was van overadvisering binnen- en interschools, een 
term die in de studie van Van ’t Hof & Dronkers (1992) samen met ‘overpositionering’ 
onderwerp is van debat. Daar allochtone leerlingen vaak zitten op scholen met een 
absoluut lager gemiddeld prestatieniveau gold als redenering bij leerkrachten dat een 
betere leerling op zo’n laag presterende school mogelijk slechts een middelmatige 
leerling zou kunnen zijn op een gemiddeld hoger presterende school. Het advies met een 
intersubjectieve basis (een vergelijking tussen leerlingen onderling) verklaarden 
zodoende de verschillen tussen scholen  in de gemiddelde scores per advies 
(Uiterwijk:37).   
 Ook over het onderwijs in eigen taal en de effecten op leerresultaten zijn er studies 

verricht. Het aanleren van en moeder- en Nederlandse taal zou door een extra- psychische 

belasting alleen maar leiden tot een vergroting van de al grote achterstanden op autochtonen 

(achterstands- en niet achterstandsleerlingen) (Dors, 1984). Volgens Van Esch (1982) moet 

OETC voorzien in een aantal niet bevredigde behoeften: zelfacceptatie (ook in historisch 

perspectief), identificatie (herkenning in schoolboeken), identiteitsontwikkeling 

(zelfverwezenlijking).   

 Hoe de meningen ook liggen het is een feit dat in het debat om de positie van de eigen 

taal in het onderwijs het beleid in het voordeel uitpakte van de voorstanders, zeker tot aan de 

afschaffing van de wet Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) in 2003, terwijl de 

tegenstanders van tweetaligheid in het onderwijs de wind thans in de rug hebben.   

  

2. Landelijke beeld Surinamers in het onderwijs 

 

Schnabel et al. maken slechts een onderscheid naar de verschillende herkomstlanden. Er valt 

dus niets te zeggen over de interetnische verschillen in onderwijsprestaties binnen het 

Surinaamse segment van de Nederlandse samenleving. Allochtonen starten bij aanvang van 
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een leerjaar met grote achterstanden ten opzichte van autochtonen. Deze leerachterstanden die 

er al zijn bij het eerste aanvangsjaar van een kind steken bij Surinaamse leerlingen iets 

gunstiger af (ongeveer één jaar). Was er geleidelijk aan sprake van een inhaalslag, deze 

schijnt nu tot stilstand te zijn gekomen (Schnabel et al.:60). Ook de autochtone achter- 

standsleerlingen presteren opvallend genoeg minder. De Surinaamse onderwijsprestaties zijn 

intussen evenwichtiger verdeeld dan bij alle andere allochtone groepen. Liem en Veld (:39) 

vermelden dat er sprake is van een dalend percentage Surinamers met slechts een 

basisschooldiploma. Maar zowel bij Afro’s als Hindoestanen blijven vrouwen over het 

algemeen achter bij mannen. Het aandeel onderwijsdeelnemende vrouwen in de leeftijd 15-30 

is zelfs gedaald, terwijl bij mannen in dezelfde leeftijdscategorie juist een stijging van de 

onderwijsparticipatie valt te constateren (:40).  

Over een groter leeftijdbereik 15-64 jaar zijn er nu nog meer Afro’s met een hogere 

opleiding dan Hindoestanen. Dat valt af te leiden van het percentage met maximaal vbo/mavo 

(Afro’s 50%) en Hindoestanen (66%) (:34), hoewel de laatsten zichtbaar bezig zijn met een 

inhaalslag. Het bewijs hiervan is dat in de leeftijdcategorie 15-30 jaar een afname van het 

aantal Hindoestanen met slechts een vbo/mavo-diploma valt te noteren. Echter stagneert de 

afname van Afro’s in de voornoemde opleidingscategorie. Dit nog steeds geldend voor de 

periode 1994-2002.  

Vervolgens steeg het percentage mbo- en hoger afgestudeerden over dezelfde periode. 

Het aandeel leerlingen op mbo-, havo- en vwo-niveau steeg in deze periode tot 10%, terwijl 

op hbo- en wo-niveau een stijging van 4% viel waar te nemen (:22). Ten opzichte van de 

autochtonen met slechts een basisschoolvorming blijft de achterstand van de Surinamers toch 

twee keer zo hoog. Deze constatering verdient echter wel de kanttekening dat de gegevens 

waaraan Liem & Veld hun bron ontlenen – Sociale positie en voorzieningengebruik 

allochtonen (SPVA) – de grotere gemeenten als speerpunt neemt. Hieronder vallen de 4 grote 

gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Tegelijkertijd blijkt dat de Surinamers juist uit de grotere gemeenten vertrekken 
(:22-23). Zouden het verhoudingsgewijs de Afro’s zijn? Dit zou toch gevolgen moeten 
hebben voor de onderwijspositie van de kinderen van deze categorie Surinamers met 
een relatief hoge sociaal-economische positie in de ontvangende steden? De Dienst 
Onderzoek Statistiek Amsterdam (DOS) gevraagd om een reactie berichtte dat het ge-
middelde inkomen en opleidingsniveau blijven stijgen in de Grote Steden. De gevolg-
trekking, op gezag dus van de DOS, is dan dat de trek uit de grote steden richting de 
kleinere steden geen invloed heeft op de relatief grote achterstand op de autochtone 
leerlingen. Hoe dan ook kan gesteld worden dat de onderwijsparticipatie stijgt. Maar uit 
vertrouwelijke gesprekken met leerkrachten in Amsterdam blijkt dat Surinamers en met 
name Afro’s de b-vakken mijden. Ook blijkt dat hoe hoger het niveau hoe minder 
deelname. Het blijkt ook uit de gesprekken met deze leerkrachten dat vele kinderen 
moeite hebben om te blijven participeren op het niveau krachtens het schooladvies. De 
constatering van Liem & Veld moet dus met de nodige reserves worden opgevat. Als nog 
in aanmerking genomen wordt dat de overheid de bevolking leer- en schoolplichtig 
houdt en dat deze overheid ook nog een onderwijskansenbeleid actief uitvoert dan lijkt 
deze waargenomen stijging van de onderwijsdeelname haast een open deur.  

  
2.1. Toetsresultaten (1994-2002) 

 

Bij vergelijking tussen de vaardigheden in het hanteren van begrippen en ordenen bij 
leerlingen uit groep 2 valt op dat minderheden beter scoren op de ordeningstoets dan de 
begrippentoets. Het spreekt haast voor zich dat het ordenen een kleinere belasting op de 
Nederlandse taalbeheersing legt. Marokkaanse en Turkse leerlingen ontwikkelen zich 

http://www.scp.nl/miss/spva.htm
http://www.scp.nl/miss/spva.htm
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spectaculairder dan hun Surinaamse en Antilliaanse studiegenoten (Schnabel et al.:63). 
Opvallend is echter dat in tegenstelling tot de allochtonen de autochtone leerlingen van 
ouders uit de lagere sociaal-economische milieus (autochtone achterstandsleerlingen) 
een grotere leerachterstand opbouwen. Deze achterstand blijft toch kleiner ten opzichte 
van de niet-autochtone achterstandsleerlingen dan de overige groepen ten opzichte van 
autochtone kinderen zonder leerachterstand.   

Van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 8 schieten de rekenprestaties 
intussen boven het niveau van de Surinaamse leerlingen en ver boven het niveau van de  
Antilliaanse leerlingen uit. 
 

3. Amsterdamse beeld onderwijsprestaties algemeen  

 

Worden de geconstateerde verschillen tussen autochtonen en allochtonen landelijk 

gekenmerkt door leerachterstanden, weinig anders zijn de verschillen op Amsterdams niveau. 

Ook hier geldt een bevestiging van het literatuurbeeld. Lage onderwijsprestaties hangen ten 

nauwste samen met het lage sociaal-economische milieu dat weer bepaald wordt door het 

opleidingsniveau van de ouders die dan behoorlijk Nederlands spreken wat weer gunstig 

afstraalt op hun kroost. Trouwens het onderzoek van Sansone onder informanten van wie de 

ouders een lage sociaal-economische status hadden, herbevestigt weer eens deze verklarende 

factor voor schoolsucces (zie voorgaande). Ook hier zijn de verblijfsduur en 

generatieverschillen belangrijk voor het resultaat. Allochtonen worden het meest in verband 

gebracht met lagere sociaal-economische milieus, dus is de kans dat zij automatisch 

leerachterstanden opbouwen aanzienlijk groot. Allochtone leerlingen blijven als gevolg van 
deze achterstanden ook vaker zitten. Zij blijven met 33% voor op autochtone 
achterstandsleerlingen (15%) en blijven zelfs 2 keer zo vaak zitten als autochtone niet-
achterstandsleerlingen. Dit wat betreft het basisonderwijs. Er zijn trouwens onderlinge 
verschillen tussen allochtonen gemeten naar taalbeheersing. Surinamers en Antillianen 
steken wat dat betreft gunstiger af ten opzichte van de overige migrantenleerlingen. 
 

4. Debat over prestatieverschillen tussen autochtonen en allochtone groepen en hun  

   gevolgen voor  onderwijs 

 

4.1. Taalachterstanden 

Een directeur in Amsterdam-Oost drukt zich in dit verband als volgt uit: “Er is een 

taalprobleem. Bij VWO-leerlingen uit dat zich in het verwarren van (oorzaken van) 

verschijnselen van iets met de kenmerken daarvan”.  

 

4.2. Thuissituatie 

 

Volgens twee docenten in Zuid-Oost hangen de leerprestaties ten nauwste samen met de mate 

van stabiliteit in de gezinssituatie. Een zorgspecialist die op meerdere scholen werkzaam is 

laat zich als volgt uit: “Op al de … scholen zijn er identieke patronen. De gezinnen gaan 

mank aan structuur. Het blijkt dat de gezinnen vaderloos zijn, en als er een vader is dan is hij 

vaak weg van huis. Hij heeft overigens een uitkering. Ouders hebben onregelmatige 

werktijden en dat geeft weer ruimte aan kinderen tot onbeheerste zaken  

Het verschil tussen Afro-Surinamers en Hindoestanen is de groepsdruk. Bij de 

Hindoestaanse kinderen leidt dit tot meer ernst”.  
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4.3. Inzet 

 

Een coördinator uit Amsterdam Noord stelt: “In vergelijking met Afro’s zijn Hindoestanen 

iets meer geneigd te leren. Met extra-prikkel bij Afro’s wil het ten positieve keren. Zowel op 

het Havo als Vwo tonen Javanen, Chinezen, en Hindoestanen tonen meer inzet. Zij scoren 

daardoor hoger”.  

 

4.4. Inzet in combinatie met thuissituatie  

 

Een onderwijskundige die werkzaam is op een HBO-instelling in Amsterdam formuleert haar 

mening aldus: “Zij gaan altijd met de hakken over de sloot. Er is altijd een reden. De ene keer 

was moeder dood of ziek, de andere keer was er geen oppas. Zij moesten weer een keer dit of 

dat doen”. Maar, stelt deze onderwijskundige: “De eenoudergezinnen breken de Afro-

cursisten op. Afro’s zijn zelfstandig. Zij zijn vaak alleen op kamers. De Afro-meisjes draaien 

alleen op voor de zorg, de inrichting van de kamer en moeten daarbij school en werk 

combineren. Dat is erg zwaar. Zij zijn vaak laat omdat zij thuiszorg doen. Zij verdienen meer 

geduld”.  

 

4.5. Planning en gedragsproblemen 

 

Een docent die in alle categorieën van het VMBO, het HAVO en het VWO les geeft en 

duizend leerlingen begeleidt stelt vast dat er gedragsproblemen zijn bij Afro’s. Vooral Afro-

meisjes zijn opstandig ten opzichte van zijn Nederlandse collega’s. Er zijn daarnaast 

problemen met de planning en het gebruik van de eigen agenda. Zij beginnen structureel te 

laat met studeren voor de tentamens. Er is voorts geen ondersteuning vanuit de thuissituatie. 

Sommige moeders gaan gewoon voor 3 tot 4 dagen van huis voor thuiszorgbaantjes. Moeders 

presteren het ook om naar Suriname te gaan. Aan de opmerkingen van leerlingen: “ik zie mijn 

moeder morgenmiddag wel”, is veel te concluderen. Er is een bijkomstigheid. De leerlingen 

worden ook nog belast met de huiswerkbegeleiding van jongere zussen.  

 

4.6. Culturele verschillen  

 

Een lerares uit Amsterdam-Noord had een uitgesproken mening over de achterliggende 

factoren die bepalend zijn voor de diepe kloof tussen autochtonen en allochtonen wat betreft 

het prestatieniveau. Sommige leraren meten allochtonen met dezelfde Nederlandse Meetlat, 

terwijl meer andere dingen spelen: taalachterstanden, culturele factoren.  

       Volgens een zorgmentor worden blanke kinderen gericht voorbereid: ze kijken naar het 

nieuws, bepaalde educatieve programma’s. Zij gaan op vakantie (verschillende landen). Zij 

bezoeken musea, memo’s (allerlei activiteiten) waarbij kinderen worden ingeleid in bèta-

vakken, met allerlei spelletjes die spelenderwijs de voorbereiding op het bèta-onderwijs 

inleiden. De kinderen staan bijvoorbeeld voor een holle/bolle spiegel, waarbij hun gezicht 

wordt vervormd en het maakt kinderen nieuwsgierig. Er wordt dan uitleggegeven. Dit is de 

inleiding tot wiskunde. 

Spelletjes die het kind kunnen laten voorspellen hoe op basis van genetische 

kenmerken hun nakomelingen eruit zullen zien. Dit alles gebaseerd op de wetenschap 

(erfelijkheidsleer). Kinderen gaan dan vragen stellen. Over het algemeen zijn Hollanders 

nieuwsgierig, zij stellen veel vragen onafhankelijk of zij ontwikkeld zijn of niet. Dit in 

tegenstelling tot allochtonen. Welke Surinaamse man brengt je naar museumnacht. “Den e 

tyari yu go seki yu gogo”. Mensen die het vanaf de paplepel hebben meegekregen daarmee 

kun je niet concurreren.  
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Nederlandse kinderen worden ook in verantwoordelijkheid opgevoed. Alle kinderen 

hebben een bijbaantje ongeacht de rijkdom van ouders. Maken zij iets kapot dan moeten zij 

uit eigen zakgeld ‘pleziertjes’ betalen. Dit i.t.t. allochtone (Surinaamse) kinderen die hun 

ouders altijd zien betalen voor hun overtredingen. Zij doen vaak geen bijbaantjes.  

De juffrouw concludeert: “bijna kun je de autochtone leerkrachten niet verwijten van 

discriminatie. Zien zij bepaalde kenmerken (tot uiting komend in bepaald gedrag) niet terug 

bij de allochtone kinderen dan concluderen zij haast terecht? dat deze leerlingen wel/(vaak) 

niet gekwalificeerd zijn voor bepaalde schoolopleidingen”.   

Een informant op een Amsterdamse school uit het speciaal onderwijs meldt tenslotte 

dat er verschil in interpretatie is in het taalgebruik tussen autochtone en allochtone 

leerkrachten. Als de Afro-leraren de Afro-kinderen om rekenschap vragen over hun 

wangedrag tegen de witte collega’s dan is er plotseling verwarring in de communicatie. Zo 

betekent: “waarom doe je het bij mij niet en bij de andere juffrouw wel?” hetzelfde als: “je 

hebt gezegd dat ik als witte lerares tekortkomingen heb. Ik doe iets niet goed”.  

 

4.7. Amsterdamse beeld onderwijsprestaties Surinamers 
 
Ook hier is het aandeel Surinamers met een startkwalificatie groter dan de overige 
etnische groepen, maar valt dit aandeel kleiner uit ten opzichte van autochtonen. 
Hieronder zijn de percentuele aandelen voortijdig schoolverlaters opgenomen naar 
etniciteit. De Surinamers scoren hier het hoogst.  
 
Fig. 4.7.1. Voortijdig schoolverlaters 17-23 jaar zonder startkwalificatie naar etniciteit, 

2002/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crok et al. (2004) melden een opvallende vertegenwoordiging van Antillianen – met 9% 
het hoogst van alle andere groepen – en een opzienbarend hoge notering van 
Surinamers (6%) in het speciaal onderwijs (:23). In haast de helft van de gevallen gaat 
het om leerlingen met ernstige gedragsstoornissen. Geconfronteerd met deze 
constatering in de literatuur meldde een hooggeplaatste informant dat luid praten  
interpretaties Jongens zijn hoger vertegenwoordigd dan meisjes.  

Overigens is het speciaal onderwijs een vergaarbak van kinderen met psychische 
en lichamelijke tekortkomingen. Op een zo’n school zou aldus nog steeds deze informant 
het voortijdig schooluitval niet voorkomen. Er zijn kinderen die in dit type onderwijs 
niet eens thuishoren. De indruk wordt gewekt dat de kinderen niets kunnen; in 
tegendeel! De volgende grafische weergave ontlenen wij aan Crok et al. (idem). De 
staafdiagram differentieert naar sexe en dan verdeeld naar land van origine van de 
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ouders (x-as). Op de y-as vinden wij het aandeel scholieren in Amsterdam dat naar het 
speciaal onderwijs gaat in het schooljaar 2003/2004.  
 
Fig. 4.7.2. Aandeel leerlingen in speciaal onderwijs, 2003/2004 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts scoren in de periode 2002/2003 de Surinaamse leerlingen het hoogst van alle andere 

etnische groepen op het totale aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie.  

Schooladviezen van Surinaamse scholieren zijn gemiddeld genomen iets hoger dan die van de 

andere niet-westerse allochtonen. Ook zijn hun Citoscores over het algemeen hoger dan die 

van Marokkanen, Turken en Antillianen. Een betere beheersing van het Nederlands lijkt 

hiervoor een plausibele verklaring (:23-24). De volgende grafiek ontlenen wij aan de 

Diversiteits- en integratiemonitor 2004. 

 

   

Figuur 4.7.3. Geadviseerd schooltype naar opleidingsniveau en etniciteit 
 

 

 

                                                                                                                

4.7.3.1. Toelichting grafiek: 
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De x- en y-as staan respectievelijk voor het opleidingsniveau van de ouders en het schooltype 

(laag en hoog). De groene en rode lijn staan voor de geadviseerde schooltypen aan 

allochtonen en autochtonen. Het aandeel lage schooladviezen is kleiner voor autochtonen dan 

voor allochtonen. In het algemeen geldt dat hoe hoger het inkomen des te hoger het 

schooladvies uitvalt. Tot op zekere hoogte verklaart het opleidingsniveau van de ouders het 

geadviseerde schooltype, ongeacht etnciteit (snijpunt). Halverwege het middeniveau speelt 

etncitiet een steeds grotere rol bij het schooladvies, ondanks de gelijkheid in schoolopleiding 

tussen autochtone en allochtone ouders. Ouders uit etnische minderheden met een hoog 

inkomen krijgen bijgevolg voor hun kinderen lagere schooladviezen uitgereikt dan autochtone 

ouders met een hoog inkomen. Het wordt thans interessant te weten wat vergelijkenderwijs de 

stand van zaken is op het subetnische niveau. De beperking geldt hier de Afro’s en de 

Hindoestanen). 

 

4.8. Onderwijsprestaties Creolen en Hindoestanen in Amsterdam 

 

Inter-etnisch zijn er dus verschillen in schoolloopbaan tussen Surinamers enerzijds en de 

overige niet-westerse allochtonen anderzijds. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het 

Surinaamse segment van de Nederlandse gemeenschap is etnisch namelijk betrekkelijk 

diverser dan de overige migrantengroepen. Daarom wordt het thans interessant te weten in 

welke mate elke sub-etnische groep van Surinaamse origine bijdraagt aan de 

onderwijsconclusies zoals hierboven aangegeven. Wij beperken ons uit practische 

overwegingen tot de twee grootste bevolkingsgroepen. 

Huur (1997) deed in het kader van zijn afstudeerscriptie een onderwijskundige 

vergelijking tussen Creolen en Hindoestanen in Nederland. Drie scholen waren betrokken in 

het onderzoek: één uit stadsdeel de Pijp (met een zeer beperkt aantal Surinaamse leerlingen) 

de overige twee uit stadsdeel Zuidoost. Hiervan geldt de ene als prestigeschool met een 

typische Afro-populatie, terwijl de andere een typische Hindoestaanse samenstelling kent. 

Huur constateert dat Afro’s gemiddeld systematisch lagere schooladviezen krijgen en ook nog 

lagere cijfers halen. Ook blijkt dat hoe hoger het onderwijsniveau hoe meer deelname van 

Hindoestaanse kinderen en hoe minder Afro-profilering. Maar Huur schiet door in zijn 

conclusies als hij de betere prestaties interpreteert in termen van begaafdheid van de ene ten 

opzichte van de andere groep. Daar is toch andersoortig onderzoek voor nodig.  

Verwijzend naar Buiks stelt Huur vast dat er verschillen zijn in functioneren tussen de 

Afro- en Hindoestaanse elites. De ene is doelgroepmijdend (Afro’s), de andere is 

doelgroepzoekend (Hindoestanen) gericht. “ “Een ding weten wij beter; en dat is het feit dat, 

terwijl de … intellectuelen hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan, hun rasgenoten 

vergaan, en anderen hun posities innemen”” (:32). Het werk van Huur mag vrij gedateerd zijn, 

aan de actualiteit van de problematiek doet zijn werk echter geen afbreuk.  

Volgens sommige Amsterdamse informanten zijn vooral de thuissituatie en een 

onvoldoend etnisch bewustzijn debet aan de ongunstige resultaten.  

Is de literatuur kwetsbaar? In het volgende hoofdstuk komen de punten van zorg in de 

literatuur ter sprake. 

 

5. Zorgpunten in de literatuur 

 

De literatuur schiet tekort daar waar actoren die het leerproces ondergaan – de leerlingen – 

niet aan het woord komen, terwijl over hen gesproken wordt. De (recente) publicaties geven 

bovendien een eenzijdig beeld van de factoren voor schoolsucces. Aan de beheersing van de 

instructietaal, het Nederlands, wordt het schoolscucces afgemeten. Er is echter een categorie 

westerse allochtonen (Indonesiërs, Koreanen, Japanners, …) die zijdelings ter sprake komt. 
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De ouders van deze categorie kwamen aan in Nederland zonder een goede Nederlandse 

taalbeheersing. Toch zien wij deze categorie beter scoren dan de niet-westerse allochtonen 

(Surinamers, Marokkanen, Turken, …). De geneigdheid bestaat dus om eerst goed in de eigen 

taal te worden onderwezen alvorens een tweede en derde taal aan te leren. Maar voordat dit 

besef doordringt zou eerst etnocentristisch denken bij onderwijsbeleidsmakers, 

wetenschappers en onderwijsgevenden het veld moeten ruimen. De Afro-gemeenschap zou 

zichzelf dan wel eerst serieus moeten nemen door voor te gaan in waardering van de eigen 

taal en cultuur.  

Uiterst zorgelijk is de vaststelling dat integratie afgemeten wordt aan de mate waarin 

de migrant menghuwelijken aangaat dan wel Nederlandse vrienden heeft. Het gevolg voor de 

Afro’s is dan ook: individualisering van gezinnen (hoe langer hoe meer: 

eenouder(tiener)gezinnen, kinderen in het speciaal onderwijs, meer vroegtijdige 

schoolverlaters. Volgens De sociale staat van Nederland 2005 kent Nederland internationaal 

vergeleken, opvallend meer voortijdig schoolverlaters dan alle concurrerende landen 

(Zweden, Groot-Britannië, Denemarken) (:62).Volgens dit rapport daalt de groep voortijdig 

schoolverlaters niet. Erger nog de uitvallers worden steeds jonger.  

Het gebrek aan samenhang in de Afro-gemeenschap is een kritiek punt. Dus hoe 

Nederlandser hoe minder Surinaams. De prijs voor deze aanpassing is hoog en het rendement 

bedenkelijk. 

Geconstateerd wordt ten slotte dat er geen ruimte en daardoor geen respect is voor de 

belevingswijze en mogelijkheden van kinderen uit migrantengroepen, terwijl een heilig 

onderwijsprincipe juist is dat onderwijs dient aan te sluiten bij de belevingswerkelijkheid van 

het kind. De kritieke vraag die rijst, is dan ook wat de ervaringswereld is van het Afro-kind en 

hoe het onderwijs daarop zou moeten inspelen?  

 

6. Richtingen voor het te verrichten onderzoek  

 

De afgelopen periode zijn er in het kader van de activiteiten van de begeleidingscommissie 

interviews gehouden met individuele leerkrachten in de verschillende stadsdelen (van basis- 

tot hbo-niveau). Hieruit blijkt een terugkerend patroon dat tot uiting komt in een discrepantie 

tussen Afro’s en Hindoestanen, qua leermotivatie, -houding, en prestaties, schooladviezen, 

richtingkeuze en functioneren van de maatschappelijke voorhoede.  

De theorie dat taalbeheersing de verklaringsgrond is voor betere onderwijsprestaties 

blijkt ten enenmale onvoldoende ten aanzien van de Afro’s, want hoewel hun Nederlands 

beter is dan alle overige migrantengroepen blijken zij toch ingehaald te worden door andere 

etnische groepen. Op het sub-etnische niveau hebben zij zelfs structurele achterstanden ten 

opzichte van Hindoestanen. De instructietaal is wel een noodzakelijke, maar toch 

onvoldoende voorwaarde bij het behalen van schoolscucces.  

De vragen die in aanmerking komen voor onderzoek zijn: 

 

■ Wat zijn de oorzaken van het toenemend aantal: 

   - voortijdig schoolverlaters  

   - bezoekers van de lagere vormen van het VMBO  

   - bezoekers van speciaal onderwijs bij Afro’s? 

■ In welke mate komen de voortijdige Afro-schoolverlaters goed terecht in de maatschappij? 

■ Wat verklaart de stagnatie (die landelijk is vastgesteld voor Surinamers in het algemeen) ■ 

Hoe is de lage participatie van de doelgroep in de B-richting te verklaren?  

■ Hoe is de overconcentratie Afro’s in de verzorgende beroepen vergeleken met andere    

   groepen te verklaren? 

■ Wat verklaart het verlies van de voorsprong van Surinamers ten opzichte van de tweede  
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    generatie Turken?     

■ Hoe komt het dat Hindoestaanse kinderen hogere schooladviezen krijgen dan de  

   Afro’s? 

■ Terwijl de (politieke en maatschappelijke) elite van de Hindoestanen zich betrokken toont  

   bij de verbetering van de schoolprestaties van hun doelgroep verkiest de Afro-voorhoede  

   een apathische houding ten opzichte van de groep waartoe zij etnisch behoort. Hoe komt  

  dat?   

■ Presteren Hindoestaanse meisjes beter dan Hindoestaanse jongens en Afro’s in het  

   algemeen; zo ja, hoe komt dat?  

■ In welke mate gaat de theorie dat ouders met een hogere sociaal-economische positie voor  

   hun kinderen betere schooladviezen krijgen en dat die vervolgens succesvoller zijn op  

   school op voor de Afro-kinderen van wie de ouders sociaal-economisch beter gesitueerd  

   zijn? 

■ Hoe laten de schoolprestaties van Afro-kinderen en die van een andere origine (bijvoor- 

   beeld Hindoestaanse) van  wie de ouders sociaal-maatschappelijk beter gesitueerd zijn zich  

   vergelijken?  

■ Wat is de mening van de actoren die het onderwijs ondergaan? 

■ Welke vormen neemt de vrijetijdsbesteding van de Afro-kinderen aan?  

■ Is de bejegening van Afro-leerlingen jegens witte leerkrachten anders dan jegens Afro-  

   leerkrachten; zo ja, hoe komt dat? 
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