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Inleiding 

 

Doel van dit stuk is bouwstenen aan te dragen t.b.v. de commissienota die aan de gemeente 

Amsterdam zal worden gezonden. Onderdeel hiervan zijn saillante details die de benadering 

van het nog te verrichten onderzoek dicht bij de leefwereld van de doelgroep zou kunnen 

brengen. Het streven is ook de complexiteit van het onderwerp onderwijs tot uiting te laten 

komen in het nog te verrichten onderzoek, dan wel de vervolgonderzoeken.   

De oorspronkelijke vraagstelling betrof de hoogte van het uitvalspercentage op dit 

moment en over de afgelopen periode bij de Surinaams-Afrikaanse groep (Afro’s) in ver-

houding tot andere groepen. Om onderzoekstechnische redenen was het niet mogelijk 

antwoord te krijgen op deze vraag. Zo blijkt dat de registratie van groepen naar etniciteit 

ontbreekt, terwijl overheidspublicaties zie bijvoorbeeld Schnabel et al. (2005) en Crok et al. 

(2004) zich beperken tot indelingen naar land van herkomst. Daar komt bij dat geen toestem-

ming werd verkregen om bepaalde schriftelijke stukken die informatie over Afro- leerlingen 

bevatten, te raadplegen.  

De reden van deze afwijzing was dat uitval sowieso negatief afstraalt op het imago van 

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

tage op de verschillende scholen, vergelijken dat en laten hun schoolkeuze vervolgens afhan-

gen van deze schoolprestaties. Een directeur verklaarde zelfs dat 55% van de leerlingenpopu-

latie in Zuid-Oost buiten het eigen stadsdeel naar school gaat. Voor havo/vwo is de schooluit-

stroom 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.  

Vanwege deze beperkingen is besloten om de leerprestaties van Afro’s centraal te 

stellen, en een nieuwe vraagstelling te kiezen die als volgt luidt:  

Is er sprake van verschil in leerprestaties tussen Afro-Surinamers en andere groepen; zo 

ja, waar blijkt dat uit?  

 

Om deze vraag te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksrapporten geraadpleegd. Op 

één rapport na – Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) – geven de 

overheidspublicaties slechts details naar herkomstland van migranten. Zie bijvoorbeeld 

Jaarrapport Integratie; Jaarboek onderwijs. Andere rapporten geven inzicht in de verrichtingen 

van leerlingen op gemeentelijk niveau, maar beperken zich ook nu weer tot het herkomstland 

(Naar burgerschap in Amsterdam; Rapportage citoresultaten, basisschooladviezen, zorgleer-

lingen, resultaten van scholen). Het zijn slechts enkele publicaties die subetnisch gericht zijn, 

en dan weer intra-etnisch, waarbij dan de vergelijkingen blijven binnen het kader van het 

herkomstland. In het kader van deze toelichtende bijdrage worden de Afro’s dan vergeleken 

met de Hindoestanen, de twee grootste bevolkingsgroepen van Suriname. Zie hiervoor de 

exercities van Masson en Van Den Berg (1987), Van Niekerk (2000) en Huur (1997).  

Tot de onderzoeksactiviteiten behoorden tevens vraaggesprekken, gevoerd met 

informanten in de periode 19 september 2005 tot 27 januari 2006, die om begrijpelijke 

redenen anoniem wensen te blijven. Het gaat om onderwijskundigen, pedagogen, 

leerkrachten, directeuren en mentoren. De informantenkring die ook bestond uit 

zorgspecialisten en onderwijshulpverleners varieerde van de basisschool tot het HBO.  

  De notitie vangt aan met het Jaarrapport Integratie en vervolgt met de bevindingen op 

basis van de SPVA-survey en het Amsterdamse beeld van de Surinaamse onderwijsprestaties. 

http://www.scp.nl/miss/spva.htm
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Vervolgens komen de rapporten van: Masson en Van Den Berg, Van Niekerk, Huur en 

Sansone aan de beurt, uitmondend in conclusies op de literatuur. Voorts zijn er nog enkele 

opmerkingen naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en de maatschappelijke gevolgen 

van ongunstige schoolprestaties voor de doelgroep. 

De notitie wordt afgesloten met een voorstel voor de onderzoeksrichting en de litera-

tuuropgave. Maar nu eerst de bevindingen volgens het Jaarrapport Integratie.   

 

1. Jaarrapport Integratie 2005 

 

Landelijk is wat de toetsresultaten betreft, vastgesteld dat Marokkaanse en Turkse leerlin-
gen zich in het basisonderwijs spectaculairder ontwikkelen dan hun Surinaamse en 
Antilliaanse studiegenoten (Schnabel et al.:63). Van de Turkse en Marokkaanse leer-
lingen in groep 8 schieten de rekenprestaties intussen boven het niveau van de Suri-
naamse leerlingen en ver boven het niveau van de Antilliaanse leerlingen uit. Daar waar 
een kleinere belasting op de Nederlandse taalbeheersing wordt gevergd (de ordenings-
toets vergeleken met de begrippentoets) scoren de Marokkanen en Turken van groep 2 
beter dan hun Surinaamse klasgenoten in het algemeen.  
 

2. Amsterdamse beeld onderwijsprestaties Surinamers 
 
Ook in Amsterdam is het aandeel Surinamers met een startkwalificatie groter dan de 
overige etnische groepen, maar valt dit aandeel kleiner uit ten opzichte van autochtonen 
(Crok et al. 2004).  
 
2.1. Voortijdig schoolverlaters 
 
Hieronder zijn de percentuele aandelen voortijdig schoolverlaters opgenomen naar 
etniciteit. De Surinamers scoren hier het hoogst. Figuur afgeleid van Crok et al.  
 
Fig. 2.1. Voortijdig schoolverlaters 17-23 jaar zonder startkwalificatie naar etniciteit,  
2002/2003 
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2.2. Speciaal onderwijs 

 

Crok et al. 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.  

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 
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. 2.1.1. 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. De schoolad- 

viezen 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).   

 

3. Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) 1994-2002 

 

Landelijk blijft de achterstand van de Surinamers ten opzichte van de autochtonen met slechts 

een basisschoolvorming toch twee keer zo hoog. 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%) (Liem &Veld, 

2005:34), 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 (tweede ten opzichte van de 

eerste generatie vergeleken met de eerste generatie ten opzichte van hun ouders) van Afro’s in 

de voornoemde opleidingscategorie. Zelfs ten opzichte van Marokkanen (tweede ten opzichte 

van de eerste generatie) van wie de ouders zeer laag zijn opgeleid is er een afname te zien bij 

de Surinamers qua onderwijspositie. Dit nog steeds geldend voor de periode 1994-2002.  

http://www.scp.nl/miss/spva.htm
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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 (Liem & Veld:22). 

 

4. Bevindingen Masson en Van Den Berg 

 

Masson en Van Den Berg onderzochten het verband tussen leerprestaties en sociaal- 

emotioneel gedrag1 bij allochtone en autochtone leerlingen op twee basisscholen in een 

toenmalige nieuwbouwwijk in Rotterdam. De onderzoekers veronderstelden dat 

achtergrondkenmerken2 hun weerslag hadden op de onderwijsprestaties. De allochtone 

populatie (25%) bestond voornamelijk uit Surinamers.  

 Het onderzoek laat zien dat de leerprestaties voor begrijpend lezen beduidend minder 

zijn voor Surinaamse leerlingen ten opzichte van het landelijke gemiddelde en ten opzichte 

van Nederlandse leerlingen in onderzoek. Voor technisch lezen zijn de leerverhoudingen 

tussen Surinamers en Nederlanders gelijk. Bij rekenen echter scoren de Surinamers gemiddeld 

lager dan de Nederlanders in het algemeen en iets lager dan de Nederlandse kinderen uit de 

laagste sociaal-economische milieus.  

De onderzoekers betrokken bij de Surinaamse schoolbevolking ook het subetnische 

niveau. De prestaties wat betreft technisch en begrijpend lezen en rekenen vielen vrijwel 

gelijk uit voor Afro’s en Hindoestanen. De Afro’s evenwel bleken veel beter te scoren op 

Nederlands. Van de 68 Surinaamse leerlingen volgden 50 het lager en 18 het 

kleuteronderwijs. De Surinaamse leerlingen hadden alle gemeenschappelijk: een 

eenoudergezinssituatie3, een gemiddelde verblijfsduur van 7 jaar in Nederland, een qua 

etniciteit en sexe vrij gelijkmatige spreiding over de leerjaren.  

Wat betreft de gedragsaspecten: vrijmoedigheid, sociale omgang en werkhouding 

bleken geen verschillen tussen autochtonen en Surinamers te zijn. De gemiddelde scores van 

de Nederlandse leerlingen lagen namelijk tussen die van de Afro- enerzijds en de 

Hindoestaanse leerlingen anderzijds in. Daarentegen waren de verschillen tussen Afro- en 

Hindoestaanse leerlingen wel degelijk aantoonbaar. Afro-leerlingen op de kleuter- en lagere 

school kwamen vrijmoediger, qua werkhouding lager en qua omgang minder gemakkelijk uit 

de bus. Wat betreft emotionaliteit werden er echter geen verschillen gevonden. Masson en 

Van Den Berg keken in dit kader tenslotte naar de leerstofonderdelen: begrijpend lezen, 

technisch lezen, Nederlands en rekenen. Zij conludeerden dat alleen de werkhouding een vrij 

duidelijk verband vertoonde met de toetsresultaten op al de gemeten leerstofonderdelen.  

 

5. Van Niekerk 

 

Het onderzoek van Van Niekerk concentreert zich op Amsterdam en Den Haag, 

waarbij naar verhouding wat Amsterdam betreft het accent ligt op de Afro’s, terwijl met 

betrekking tot Den Haag de Hindoestanen nadrukkelijker in het onderzoek vertegenwoordigd 

zijn. Voorts baseert zij zich op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Het kwalitatieve 

onderzoek steunt op 102 informanten die tot 64 families of gezinnen behoren. Via de 

sneeuwbalmethode zijn gegevens verzameld over in totaal 288 families uit ditzelfde 

familienetwerk. Overigens is de samenstelling van de onderzoeksgroep onevenwichtig. De 

 
1 Als omschrijving geldt hier: aandachtvragend gedrag, aanhankelijkheid naar de leerkrachten toe,  

  agressiviteit, ruzie en vandalisme leerlingen, 
2 specificiteit van de wijk en de inwoners daarvan, voorzieningengebrek, werkloosheid, Eenouder- 

  gezinnen 
3 Tot de eenoudergezinnen behoorde drie kwart van de Afro-gezinnen en de helft van de Hindoe-  

   staanse gezinnen. 12% van de Nederlandse leerlingen kwamen uit een eenoudergezinssituatie.  
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Hindoestaanse respondenten zijn iets in de meerderheid, zij zijn gemiddeld jonger dan de 

Afro-respondenten en relatief hoger opgeleid. De gevalsbeschrijvingen in het proefschrift 

hebben, zeker bij de Hindoestanen, opvallend vaak betrekking op jongeren die een 

hbo- of wo-opleiding volgen of hebben afgerond.  

Wat betreft het kwantitatieve aspect put zij uit de survey Sociale Positie en 

Voorzieningengebruik Allochtonen 1994 (SPVA-94). Het doel bij het aanboren van deze bron 

was de voornaamste incentief om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, namelijk of de 

maatschappelijke positie van Afro’s en Hindoestanen van elkaar verschilt. Deze 

maatschappelijke positie meet zij dan af aan de positie op twee domeinen: onderwijs en 

arbeidsmarkt. 

De exercitie is dus gewijd aan het zoeken naar verklaringen voor patronen van sociale 

mobiliteit met betrekking tot immigranten van Afro- en Hindoestaanse herkomst. Het 

theoretisch uitgangspunt is de gedeelde maatschappelijke context waarin (kansen)structuur in 

de ontvangende samenleving4 en cultuur (premigratie erfenis of immateriële bagage aangepast 

aan de veranderlijke maatschappelijke context) een rol spelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Van Niekerk concludeert dat bij een deel van de volksklasse van de Afro’s een 

ambivalente houding blijkt te bestaan ten opzichte van de geijkte kanalen van sociale stijging. 

De waarde die Afro’s hechten aan onderwijs is niet vanzelfsprekend. Niet-reguliere vormen 

van overleving zouden eerder de voorkeur hebben. De Hindoestaanse ouders hebben ook 

reserves, maar die liggen eerder op het normatieve (afwijzing van sommige beroepen - 

verzorgende?); niet op het maatschappelijke vlak. Zij slagen erin druk op hun kinderen uit te 

oefenen tot optimalisering van het leerresultaat, terwijl Afro-ouders de kinderen wel 

aansporen, maar van mening zijn dat je kinderen tóch niet kunt dwingen en dat dwang 

averechts werkt. Uit de cases van de onderzoeker blijkt dat zelfs laagopgeleide Hindoestaanse 

ouders even hoge dan wel hogere aspiraties (kunnen) hebben dan hoogopgeleide Afro-ouders. 

De theorie dat de opleiding van de ouders borg staat voor een succesvolle onderwijsloopbaan 

van hun kinderen wordt hier dus gelogenstraft.  

 

6. Huur 1997 

 

Een onderzoek van Huur (1997) waarbij een school in het stadsdeel De Pijp en twee scholen 

in Zuid-Oost waren betrokken resulteerde in systematisch lagere scores en lagere 

schooladviezen van Afro’s vergeleken met Hindoestanen. Dit onderzoek is niet beperkt tot 

kinderen uit de lagere milieus. Over een periode van vijf jaar zijn de toetsresultaten van de 

individuele leerlingen vergeleken, heimelijk op zoek naar de verschillen in prestaties tussen 

Afro’s en Hindoestanen. Ook leerkrachten is een aantal categorieën5 voorgelegd om middels 

een rapportcijfer inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het individuele 

kind – met in het achterhoofd bij de onderzoeker de verhouding Afro’s en Hindoestanen in 

beeld te krijgen. De theorie dat de verblijfsduur voor de prestaties van kinderen veelbetekend 

zou zijn gaat goeddeels wel op voor de Hindoestanen, maar totaal niet voor de Afro’s. Met 

betrekking tot de Afro-kinderen was 50% in Nederland is geboren, terwijl slechts 12.3% een 

hoger schooladvies kreeg dan mavo.Van de ondervraagde Hindoestaanse kinderen was 80% 

in Nederland geboren, terwijl 50% een schooladvies kreeg hoger dan mavo.  

 

 

 

7. Sansone 1991 

 
4 Mogelijkheden en belemmeringen voor opwaartse mobiliteit 
5 prestaties, best doen, stimulans thuis, schooladvies, arbeidskansen en eventuele opmerkingen 
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In de periode 1981-1990 zijn er gefaseerd drie onderzoeken verricht naar de vrijetijdsbeste- 

ding en de maatschappelijke levensloop van Afro’s in Amsterdam (West en Zuid-Oost) 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. 

 

8. Conclusies literatuuronderzoek 

 

Ondanks een betere Nederlandse taalbeheersing slagen de Surinamers er niet in dit voordeel 

massaal profijtelijk om te zetten in veel gunstigere leerresultaten ten opzichte van andere 

groepen. Landelijk genomen blijven de Surinamers echter de groep met gemiddeld de hoogste 

citoscores en de hoogste schooladviezen. Al lijken de leerverhoudingen zich te wijzigen ten 

nadele van deze groep wegens spectaculairdere prestaties van bijvoorbeeld Marokkanen en 

Turken. Op het subetnische niveau geldt deze stagnatie eens te meer voor de Afro’s. Hoewel 

de bovenvermelde onderzoeken tenderen naar soms absoluut tegenvallende resultaten en zelfs 

een relatieve terugval in onderwijspositie voor de Surinamers en voor de Afro’s stuiten de 

onderzoeken op methodologische bezwaren, wat betreft de onderwijspositie van de Afro’s in 

Nederland ten opzichte van de Hindoestanen. Steeds bleek dat niet alle stadsdelen in de 

onderzoeken waren betrokken. In het geval van Van Niekerk bijvoorbeeld is niet streng 

toegezien op het gelijk houden van de sociaal-economische positie van de respondenten uit 

beide groepen: de Hindoestaanse informanten waren relatief jonger en hoger opgeleid dan die 

bij de Afro’s, terwijl de Afro-mannen slecht vertegenwoordigd zijn in het onderzoek.   

 

9. Enkele opmerkingen m.b.t. leerprestaties op basis van gevoerde gesprekken 

 

Op grond van de vertrouwelijke gesprekken bevestigden twee directeuren en een aantal 

leraren uit de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, De Pijp en Noord vrij recent nog en 

onafhankelijk van elkaar het beeld dat Van Niekerk en vooral Huur schetsen in hun overigens 

gedateerde onderzoeken. Een docent uit Zuid-ooost die betrokken is bij het onderwijs vanaf 

het VMBO (gemende en de theoretische leerweg) tot VWO hiërarchiseerde het 

leerprestatiebeeld zelfs als volgt: 1. Hindoestaanse meisjes, 2. Hindoestaanse jongens, 3. 

Afro-meisjes en 4. Afro-jongens. Het blijkt ook uit de lezing van een mentor/leerkracht uit 

Noord dat in de leer- en werkhouding, alsook in de leermotivatie de Afro’s een minder goede 

indruk maken dan de Hindoestanen. Uit een ander interview met een leerkracht uit Noord zijn 

er volgens haar voorts aanwijzingen dat de Afro’s moeite zouden hebben om op basis van, in 

voorkomende gevallen, hoge schooladviezen, het niveau te handhaven. Ook zouden de Afro’s 

de b-richting mijden. Ook hier is voorzichtigheid geboden, wat betreft de representativiteit 

voor Amsterdam.  

Er is een detail die opzien baart. Een directeur betrokken bij de lagere vormen van het 

VMBO (kader- en basisberoeps gerichte leerwegen) relativeerde het betere resultaat van de 

Hindoestanen vergeleken met de Afro’s en de Antillianen als volgt. ‘De Afro-groep heeft een 

geringe schoolhistorie’. De school als stijgingskanaal zou niet tot de verbeelding spreken van 

de Afro’s. De identificatie met een vader, die het schoolgevoel bij de kinderen zou moeten 

overbrengen, is verder afwezig en dat zou mede een verklaring zijn voor deze geringe 

schoolhistorie. De opmerking (de afwezigheid van een vaderfiguur waaraan vooral jongens 
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zich kunnen spiegelen) werd trouwens door zwarte en witte informanten gemaakt uit 

verschillende stadsdelen en op verschillend onderwijsniveau.  

Een onderwijskundige uit Zuidoost merkte op dat sommige leerlingen de kwalificatie 

VMBO verdienen, maar een groot deel presteert minder door de verwachtingspatronen van 

leerkrachten. Deze constatering vindt bijval bij een onderwijshulpverlener betrokken bij 

scholen in Zuid-Oost en West. Hij stelt de indruk te hebben dat grote groepen leerlingen niet 

serieus genomen worden. Bij een drukke klas kunnen leerlingen vragen om een andere 

zitplaats in de klas. Dit wordt vaak geweigerd. Pas bij interventie van een derde 

(onderwijshulpverlener) krijgt het kind zijn zin. De redenering van de leerkracht is “van 

sommige leerlingen hoef je toch niets te verwachten”. Er worden dientengevolge geen 

opdrachten gegeven ter prikkeling van de leerprestaties. 

Geconfronteerd met de constatering in de literatuur dat Surinamers figureren in 
het speciaal onderwijs meldde een directeur uit het speciaal onderwijs dat het gaat om 
interpretaties van wenselijk gedrag volgens de geldende traditionele cultuurpatronen. 
Er zijn kinderen die in dit type onderwijs niet eens thuishoren. “Luid praten, 
bijvoorbeeld is al een aanleiding om je daarnaartoe te verwijzen”. Jongens zijn hoger 
vertegenwoordigd dan meisjes. Overigens is het speciaal onderwijs een vergaarbak van 
kinderen met psychische èn lichamelijke tekortkomingen. Op een zo’n school zou aldus 
nog steeds deze informant, het voortijdig schooluitval niet voorkomen. De indruk wordt 
gewekt dat de kinderen niets kunnen; in tegendeel! 
 

10. Maatschappelijke gevolgen ongunstige schoolprestaties 

 

Wat zijn nu de maatschappelijke gevolgen van deze ongunstige prestaties voor de Afro’s? In 

de eerste plaats komen relatief meer leerlingen uit het basisonderwijs in het VMBO terecht 

(50-80%), volgens een directeur van een scholengemeemschap, een leerkracht uit het 

basisonderwijs, en een leerkracht uit het speciaal onderwijs; allen uit Zuidoost – en wel op de 

lagere niveaus: basisberoeps en kaderberoeps. Dit beeld wordt bevestigd door een leraar uit de 

Pijp die ook politiek actief is. Voorzover woonachtig in Zuidoost vinden de Afro-leerlingen in 

dit uiterst administratieve stadsdeel nu al geen werk, omdat hun gekozen richting slechts op 

de praktijk gericht is. Nu al is er een toename geconstateerd van zwangerschappen onder 

schoolgaanden in kansloze posities. Ook zijn er tekenen van deelname aan (straat)prostitutie 

en andere vormen van onaanvaardbare, maatschappelijke carrières in de (straat)roof en 

(drugs)handel. Over een file aan de poorten van uitkeringssituaties en in welke mate zichtbaar 

kansloze kinderen toch op de been blijven, kan in dit kader geen objectief oordeel worden 

gevormd. 

 

Onderzoeksrichting 

 

Samenvattend kan worden opgemerkt dat gegevens over de uitvalpercentages bij Afro-

Surinaamse leerlingen bestaan. Het moet mogelijk zijn om over deze informatie te 

beschikken, mits waarborgen worden geboden om misbruik te voorkomen. In het kader van 

een uitgebreid onderzoek kunnen de volgende vragen aan de orde komen:   

 

■ Hoe hoog liggen de uitvalpercentages bij Afro- leerlingen [naar schooltype]. 

   en hoe is dit te verklaren? 

 

■ Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt van Afro-leerlingen die voortijdig de  

   school verlaten? 
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