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Het belang van herkomst
Onderwijsprestaties van migranten in internationaal 
perspectief 

Analyse van internationale data brengt aan het licht, aldus Jaap Dronkers, 
dat ons nationale onderwijsbeleid berust op twee valse aannames: over de 
samenstelling van onze migrantenpopulatie en over de relatieve impact 
van etnische, respectievelijk sociaal-economische schoolsegregatie op de 
prestaties van leerlingen. Bovendien blijkt dat immigratieland-Nederland 
benedengemiddeld presteert als het aankomt op de integratie van 
nieuwkomers — elders gaat het beter.

jaap dronkers

Internationale migratie is geen nieuw ver-
schijnsel, maar het karakter ervan is in de 
tweede helft van de twintigste eeuw ingrijpend 
veranderd. Deze gedaantewisseling werd 
manifest in de vorm van een belangrijke ver-
schuiving in migratiestromen. Tot 1�60 was 
er slechts een klein aantal immigratielanden, 
sindsdien zijn de Europese landen veranderd 
van emigratie- in immigratielanden. In al deze 
landen2 heeft deze massale immigratie belang-
rijke maatschappelijke gevolgen: nieuwe vor-
men van ongelijkheid langs etnische scheidslij-
nen, religieuze conflicten, etc. 
 Tot op heden worden integratieproblemen 

van immigranten bijna uitsluitend bestudeerd 
in het kader van de afzonderlijke natiestaten, 
ondanks het internationale karakter van de 
migratiestromen. Van Tubergen3 is een van de 
eersten die verschillende aspecten van arbeids-
marktsucces van eerste-generatiemigranten 
afkomstig uit een groot aantal landen in diverse 
bestemmingslanden systematisch heeft geana-
lyseerd. Arbeidsmarktsucces van eerste-gene-
ratiemigranten is echter geen goede indicator 
voor integratie in het algemeen, omdat de 
eerste generatie bijna per definitie nadeel zal 
ondervinden van de overstap naar een andere 
samenleving.
 De mate van maatschappelijk succes van 
tweede-generatiemigranten is wel een goede 
indicator. Maar door het ontbreken van goed 
vergelijkbare intra-Europese arbeidsmarktgege-
vens over migranten� is het onmogelijk vast te 
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stellen hoe het staat met de zo cruciale integratie 
van deze tweede generatie. In de binnenkort te 
verschijnen studie Ethnic Minority Disadvantage: 
Comparative Perspective5 komt men niet verder 
dan het naast elkaar zetten van afzonderlijke 
studies van de arbeidsmarktpositie van tweede-
generatiemigranten in een aantal Europese lan-
den. Ook ontbreken voldoende gedetailleerde 
Europese data voor internationale vergelijkin-
gen van het succes van migranten in het onder-
wijs. Dit gebrek is onbegrijpelijk, aangezien het 
bij migratie meestal niet om een specifiek land 
gaat, maar om de eu als economische eenheid. 
En het is gevaarlijk, omdat ¬ vanwege de grote 
mobiliteit van migranten tussen de lidstaten ¬ 
het succes van de integratie van migranten in 
een lidstaat staat of valt met het succes van inte-
gratie in andere lidstaten.

 Mede als gevolg van het ontbreken van een 
internationaal vergelijkingskader worden in het 
Nederlandse onderwijsbeleid twee aannames 
ten aanzien van migranten onvoldoende geana-
lyseerd. In de eerste plaats worden migranten-
leerlingen als een homogene categorie bena-
derd, waarvan de leden hoogstens verschillen in 
sociaal-economische of culturele achterstand. 
Met de verschillen in geografische herkomst van 
migranten wordt officieel geen rekening gehou-
den. In de tweede plaats berust het beleid op de 
gedachte dat etnische schoolsegregatie (zwarte 
en witte scholen) een belangrijke onderwijskun-
dige oorzaak van achterstand van migranten-
leerlingen is.

 In deze bijdrage betoog ik ¬ aan de hand 
van wat er wel beschikbaar is aan internationaal 
vergelijkende data, namelijk de pisa-data van 
de oecd ¬ dat deze twee aannames, die ook in 
het onderwijsbeleid van andere Europese lan-
den zijn terug te vinden, fout zijn. Het land van 
herkomst van migrantenleerlingen speelt wel 
degelijk een grote rol bij hun onderwijspresta-
ties ¬ of hun achterstand nu groot of klein is 
en in welk immigratieland zij ook wonen. En 
sociaal-economische schoolsegregatie (klom-
pen- versus schoenenscholen) biedt een veel 
belangrijker verklaring voor onderwijsachter-
standen van migrantenleerlingen dan etnische 
schoolsegregatie.
 Het hanteren van een internationaal perspec-
tief heeft daarbij als voordeel dat het zicht biedt 
op de mate van integratie van migranten in Ne-
derland in vergelijking met die in andere Euro-
pese landen en in traditionele immigratielanden.

land van herkomst: een sleutel-
factor?

De oecd (Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development) verzamelt de pisa-data, 
die het gedeeltelijk mogelijk maken het func-
tioneren van het middelbaar onderwijs voor 
vijftienjarige migrantenleerlingen in verschil-
lende landen te analyseren.6 In de pisa-data 
uit 2000 heeft men helaas alleen gevraagd of 
de leerling en zijn ouders binnen of buiten het 
testland geboren zijn. Zo kan wel onderscheid 
gemaakt worden tussen eerste- en tweede-
generatieleerlingen, maar niet naar land van 
herkomst.
 Marks heeft de taal- en rekenscores van deze 
vijftienjarige migrantenleerlingen vergeleken 
met die van autochtone leerlingen in Europa, 
Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.� 
Zijn conclusie is dat in de meeste landen eco-
nomische en sociaal-culturele kenmerken alle 
verschillen in taal- en wiskundescore tussen 
eerste- en tweede-generatiemigranten en 
autochtone leerlingen verklaren. Tweede-ge-
neratiemigranten hebben alleen nog in Dene-
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marken, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland 
een lagere taalscore dan vergelijkbare autochtone 
leerlingen, maar niet in de andere Europese lan-
den, de usa en Australië. Hetzelfde is het geval 
bij de wiskundescores: tweede-generatieleer-
lingen scoren alleen in Denemarken, Frankrijk, 
Nederland, Oostenrijk en Zwitserland lager dan 
vergelijkbare autochtone leerlingen, maar niet in 
de andere Europese landen, de usa en Australië. 
Er zijn dus grote verschillen in afstand tussen de 
schoolprestaties van migrantenleerlingen en die 
van vergelijkbare autochtone leerlingen in de 
verschillende immigratielanden. 
 De verleiding is groot om deze verschillen 
toe te schrijven aan het onderwijsstelsel (mid-
denschool, geen vroege selectie) of aan het im-
migratieregime (quotastelsel, puntensysteem). 
Een meer voor de hand liggende verklaring is 
echter het verschil in de samenstelling van de 
migrantenpopulaties naar land van herkomst ¬ 
maar in pisa 2000 is daar, zoals gezegd, niet naar 
gevraagd. Migrantenleerlingen uit bepaalde 
herkomstlanden (bijvoorbeeld China) presteren 
door hun culturele achtergrond (confucianisme 
met nadruk op gehoorzaamheid aan familie en 
hard werken) gemiddeld beter op school dan 
migranten uit herkomstlanden waar de eer en 
‘bella figura’ meer centraal staan (zoals de medi-
terrane landen). Als Australië en de usa grotere 
percentages Chinese migranten en de Europese 
samenlevingen grotere percentages migranten 
uit de mediterrane landen krijgen, dan kun-
nen de verschillen in schoolprestaties van hun 
migrantenleerlingen heel goed door dit verschil 
verklaard worden. Op een soortgelijke manier 
zouden verschillen tussen Europese landen ver-
klaard kunnen worden.
 Er moet dus rekening worden gehouden met 
de landen van herkomst van de verschillende 
migranten. In het Nederlandse (onderwijs-)be-
leid weigert men tot op heden om dat te doen. 
Neem deze uitspraak van het PvdA-Kamerlid 
Karin Adelmund uit september 200�: ‘Hier heb-
ben wij te maken met een Turks of Marokkaans 
kind, dus die zal het waarschijnlijk slecht doen 

op school, terwijl dat Chinese vluchtelingetje 
hartstikke goed is. Dat is gewoon niet waar, het 
kan ook andersom.’�

 In pisa 2003 is voor het eerst wel gedetail-
leerd gevraagd naar het land van geboorte van 
de leerling en van de beide ouders. Een aantal 
belangrijke deelnemende landen (Canada, Enge-
land, Frankrijk, usa) wilde hier echter niet naar 
vragen. Ook de Nederlandse overheid heeft het 

niet nodig geacht dit te vragen,� hoewel de eer-
der genoemde analyse van pisa 2000 al duidelijk 
maakte dat het verschil tussen schoolprestaties 
van migranten en vergelijkbare autochtone leer-
lingen in Nederland groot is in vergelijking met 
andere Europese landen. Geen enkele officiële 
instantie (de minister voor Vreemdelingenza-
ken en Integratie, Kamerleden, de Onderwijs-
raad, de onderwijsvakbond) heeft geprotesteerd 
tegen deze niet-deelname.
 Onlangs herhaalde het ministerie van oc&w 
in nrc Handelsblad dat ook in pisa 2006 geen 
meting van het geboorteland zal plaatsvinden.10 
Ook toen zwegen alle officiële instanties. Ten 
slotte gaf de minister, in haar eigen samenvat-
ting van de pisa 2003 uitkomsten, een mislei-
dende samenvatting wat betreft het succes van 
migrantenleerlingen in Nederland in vergelij-
king met die in andere landen. Die misleiding 
werd vervolgens klakkeloos overgenomen door 
de pers en geen enkele officiële instantie heeft 
ertegen geprotesteerd.11 Blijkbaar leeft in Den 
Haag nog steeds de overtuiging dat Nederland 
een samenleving is, waar het voor migranten 
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goed toeven is. En blijkbaar heeft deze overtui-
ging geen nader bewijs van node.
 Gelukkig hebben genoeg landen wél naar 
het geboorteland gevraagd om een bruikbare 
analyse te kunnen maken van de relatie tussen 
onderwijs en migratie, waarbij de effecten van 
zowel herkomstregio als het land van bestem-
ming worden meegenomen. Daarbij zijn ook 
landen die veel op Nederland en zijn onderwijs-
systeem lijken (België, Duitsland, Denemar-
ken, Schotland), zodat de uitkomsten van deze 
analyse ook voor Nederland relevant zijn. Ook 
zijn er twee traditionele immigratielanden bij: 
Australië en Nieuw-Zeeland. In de volgende pa-
ragrafen vat ik de conclusies van deze analyses 
samen, en trek daaruit aanbevelingen voor het 
beleid.12

migrantenkinderen in het onderwijs

Als men wel rekening houdt met de regio van 
herkomst van migranten blijken schoolpresta-
ties van eerste-generatiemigranten nauwelijks 
af te wijken van die van vergelijkbare autochtone 
leerlingen, terwijl de schoolprestaties van 
tweede-generatiemigranten hoger zijn dan die 
van vergelijkbare autochtonen (+23 punten13). 
Voor het goed begrip van deze uitkomst moet 
men in het oog houden dat deze uitkomst alleen 

waar is voor immigranten uit Noord-Europa, 
Oost-Europa, Noord-Amerika, Oost-Azië, Zuid-
oost-Azië en Zuid-Azië. 
 Deze contra-intuïtieve uitkomst kan ver-
klaard worden door selectiemechanismen rond 
de migratie. Het verlaten van het geboorteland 
is een moeilijke beslissing. Migratie vergt moed, 

vaardigheden en uithoudingsvermogen. De aan-
passing aan een andere samenleving vergt fanta-
sie, aanpassingsvermogen en aanzienlijke soci-
ale vaardigheden. Dit selectieproces van migran-
ten wordt ook wel eens braindrain genoemd, 
speciaal als migranten naar rijkere landen met 
meer economische of culturele kansen trekken. 
Deze kenmerken zijn van belang om zich als 
migrant te handhaven en de kinderen van mi-
granten zullen een deel van deze positieve ken-
merken van hun ouders sociaal of biologisch er-
ven. Migrantenleerlingen uit de eerste generatie 
hebben nog te veel handicaps voortvloeiend uit 
de migratie (taalgebreken, buitenlandse onder-
wijskwalificaties, minder kennis over de nieuwe 
samenleving) om volledig te profiteren van deze 
positieve selectie. Zij halen dus nog geen hogere 
wiskundescore dan vergelijkbare autochtonen. 
Migrantenleerlingen uit de tweede generatie 
kampen met minder van dergelijke nadelen en 
kunnen dus hogere wiskundescores halen dan 
vergelijkbare autochtonen. 
 Maar niet bij alle eerste- of tweede-genera-
tiemigranten is de wiskundescore gelijk aan of 
hoger dan die van vergelijkbare autochtonen. Mi-
grantenleerlingen uit West-Europa (maar alleen 
die van de lagere sociaal-economische klassen), 
Latijns-Amerika, Noord-Afrika en West-Azië 
hebben substantieel lagere wiskundescores 
(resp. -�3, -��, -��, -�6 punten1�) dan vergelijkbare 
autochtonen of migrantenleerlingen uit andere 
regio’s. In combinatie met het eerdere resultaat 
betekent dit dat vooral migrantenleerlingen uit 
deze genoemde regio’s onderwijsachterstanden 
hebben, zowel in de eerste als tweede generatie. 
De wiskundescores van de tweede generatie 
zijn weliswaar hoger dan die van eerste gene-
ratie afkomstig uit diezelfde regio’s, maar deze 
leerlingen hebben nog steeds een belangrijke 
achterstand op vergelijkbare autochtonen en mi-
granten uit andere regio’s. Karin Adelmund had 
dus ongelijk: zij verwarde uitzonderingen met 
gemiddelden. Deze achterstand van migranten-
leerlingen uit West-Europa, Latijns-Amerika, 
Noord-Afrika en West-Azië treedt in alle landen 
van bestemming op. 
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 Ook zijn er verschillen tussen de schoolpres-
taties van migrantenleerlingen in de verschil-
lende landen van bestemming. Het lijkt erop dat 
relatief nieuwe immigratielanden zoals België, 
Denemarken en Zwitserland minder goed in 
staat zijn om met de integratie van migranten 
(uitgedrukt in onderwijsprestaties van migran-
tenleerlingen) om te gaan, zelfs al hebben ze 
een selectief migratiebeleid. Dat verschil is het 
meest duidelijk in vergelijking met Australië, 
een klassiek immigratieland. Vergelijkbare mi-
grantenleerlingen uit Zuid-Azië hebben in De-
nemarken lagere schoolprestaties dan in andere 
bestemmingslanden (-�6 punten). Hetzelfde 
geldt voor vergelijkbare migrantenleerlingen uit 
Zuid-Europa in Zwitserland (-1� punten). Het 

gaat hier om landen met sterke insiders/outsi-
ders-onderscheidingen op hun arbeidsmarkt en 
in hun sociale zekerheid, die niet worden afge-
zwakt door een lange en succesvolle koloniale 
traditie (Australië, Nieuw-Zeeland, Schotland 
als onderdeel van Groot-Brittannië) of door re-
cente ervaring met grote vluchtelingenstromen 
in de twintigste eeuw (Duitsland, Oostenrijk). 
Nederland hoort, ook gezien de resultaten van 
pisa 2000, eerder thuis in het rijtje met België, 
Denemarken en Zwitserland dan in het rijtje 
met Duitsland en Oostenrijk. 
 Een veel voorkomend argument in Nederland 
voor het verklaren van de onderwijsachterstand 
bij migrantenleerlingen is het negatieve effect 
van de vreemde taal die zij thuis spreken. Maar 
uit de analyse blijkt dat het thuis een andere taal 
spreken dan de officiële talen van het land van 

bestemming nauwelijks een negatief gevolg 
heeft voor de wiskundescore van migrantenleer-
lingen (-1 punt), als wij die vergelijken met verge-
lijkbare autochtone leerlingen. Dit is echter niet 
waar voor drie landen van bestemming: België 
(-3�), Duitsland (-2�) en Zwitserland (-12). Het 
thuis spreken van een vreemde taal geeft echter 
hogere wiskundescores aan migranten afkom-
stig uit West-Europa (+�0) en Oost-Azië (+36). 
Integratie door het thuis spreken van de taal van 
het land van bestemming is blijkbaar niet altijd 
nodig voor goede schoolprestaties. 

klompen of schoenen, zwart of wit?

Deze uitkomsten roepen de pijnlijke vraag op 
waarom migrantenleerlingen uit bepaalde 
regio’s lagere onderwijsprestaties halen dan 
die uit andere regio’s. Een mogelijke verklaring 
zou de etnische en sociaal-economische school-
segregatie kunnen zijn, die migrantenleerlingen 
uit bepaalde herkomstregio’s harder treft dan 
andere migrantenleerlingen of autochtone leer-
lingen. Het is immers mogelijk dat leerlingen 
uit Latijns-Amerika, Noord-Afrika en West-Azië 
meer gediscrimineerd worden dan migranten-
leerlingen uit Oost- of Zuidoost-Azië. Daardoor 
zouden de migrantenleerlingen uit deze regio’s 
vaker op scholen zitten met veel migrantenleer-
lingen of met veel autochtone leerlingen uit de 
lagere sociale klassen. Dat zou het verschil in 
schoolprestaties tussen regio’s van herkomst 
kunnen verklaren.
 In de analyse hebben wij een onderscheid 
gemaakt tussen sociaal-economische en etni-
sche schoolsegregatie. Bij sociaal-economische 
schoolsegregatie (de vroegere klompen- versus 
schoenenscholen) gaat het om het gemiddelde 
opleidingsniveau van de ouders van de leerlin-
gen op een school. Bij etnische schoolsegregatie 
(zwarte versus witte scholen) gaat het om het 
percentage migrantenleerlingen op een school. 
 Tussen landen bestaan inderdaad systemati-
sche verschillen in etnische en sociaal-culturele 
schoolsegregatie. De etnische schoolsegregatie 
voor tweede-generatieleerlingen is kleiner 
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dan die voor eerste-generatieleerlingen, maar 
deze trend doet zich niet in alle landen voor. In 
Australië, Denemarken, Duitsland en Letland 
kennen tweede-generatiemigranten juist een 
grotere etnische segregatie dan die van de eerste 
generatie. De mate van sociaal-economische 
schoolsegregatie verschilt ook tussen landen. Zo 
is het verschil in gemiddelde ouderlijke beroeps-
status per school het grootst in Griekenland en 
het kleinst in Letland. Het verschil in gemiddeld 
ouderlijk opleidingsniveau per school is het 
grootst in Duitsland en opnieuw het kleinst in 
Letland. 

 Inderdaad is de mate van etnische en sociaal-
economische schoolsegregatie stevig van invloed 
op de schoolprestaties van vergelijkbare leerlin-
gen. Daarbij moet echter worden aangetekend 
dat sociaal-economische schoolsegregatie be-
langrijker voor de onderwijsprestaties is dan et-
nische segregatie. Ook valt etnische schoolsegre-
gatie niet altijd samen met sociaal-economische 
schoolsegregatie. Sociaal-economische school-
segregatie is erg slecht voor de schoolprestaties 
van alle allochtone en autochtone leerlingen. 
Maar migrantenleerlingen hebben, als zij op een 
school met veel laagopgeleide ouders zitten, een 
groter nadeel dan vergelijkbare autochtone leer-
lingen. 
 Migrantenleerlingen uit sommige regio’s lij-
ken minder last te hebben van etnische segrega-
tie dan vergelijkbare migrantenleerlingen uit an-
dere regio’s. De scores van autochtone leerlingen 
en migrantenleerlingen afkomstig uit regio’s 
met betere wiskundeprestaties (zoals West-Eu-
ropa, Oost-Europa, Noord-Amerika, Australië en 
Zuidoost-Azië) worden negatief beïnvloed door 

etnische schoolsegregatie, die van vergelijkbare 
migrantenleerlingen afkomstig uit regio’s met 
lage schoolprestaties lijden er niet onder. Etni-
sche schoolsegregatie is dus niet altijd negatief 
voor de schoolprestaties van migrantenleerlin-
gen, maar kan ook neutraal zijn. 
 Doordat sociaal-economische segregatie tus-
sen scholen (die nog volop bestaat) door het be-
leid steeds wordt genegeerd en men alleen oog 
heeft voor het bestaan van etnische schoolsegre-
gatie (zwarte scholen), is de misvatting ontstaan 
dat vooral etnische gesegregeerde scholen slecht 
zijn. Maar men verwart sociaal-economische 
met etnische schoolsegregatie ¬ en het eerste is 
veel ernstiger voor de leerprestaties van kinde-
ren dan het tweede. 
 Etnische en sociaal-economische segregatie 
zijn hoe dan ook geen goede verklaring voor ver-
schillen tussen schoolprestaties van migranten-
leerlingen afkomstig uit verschillende regio’s. 
Deze verschillen blijven even groot als met de 
mate van schoolsegregatie rekening wordt ge-
houden. 

verklaringen voor regioverschillen

De onderwijsprestaties ¬ gemeten aan de 
hand van wiskundescores ¬ van leerlingen 
afkomstig uit bepaalde regio’s (Latijns-Amerika, 
Noord-Afrika en West-Azië) blijven achter bij 
die van vergelijkbare immigrantenleerlingen uit 
de andere regio’s, ongeacht de migratiegeneratie 
en het land van bestemming. Die verschillen in 
onderwijsprestaties zijn niet te verklaren aan de 
hand van de ‘usual suspects’: sociaal-economi-
sche en culturele omstandigheden van ouders, 
thuistaal, culturele hulpbronnen thuis, verschil-
len in schoolcompositie, verschillen in school-
hulpbronnen en dergelijke kenmerken.1�

 De verleiding is groot nu nog een groot aantal 
andere mogelijke individuele verklaringen te 
verzinnen, zoals verschillen in motivatie en de 
agrarische herkomst van groepen migranten. 
Maar het is erg onwaarschijnlijk dat dergelijke 
individuele kenmerken de achterstand van 
migrantenleerlingen afkomstig uit bepaalde 
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regio’s wél zullen verklaren, omdat dergelijke 
kenmerken reeds in belangrijke mate zijn 
meegenomen door de gemeten kenmerken. 
Ook de factor ‘culturele afstand tussen regio van 
herkomst en land van bestemming’ lijkt geen 
goede verklaring, want de culturele afstand tus-
sen West-Azië, Noord-Afrika en Latijns-Amerika 
tot Europa zal eerder kleiner zijn dan die tussen 
Oost-Azië of Zuidoost-Azië en Europa. De aard 
van de gebruikte indicator verklaart de gemeten 
achterstanden ook al niet: wiskunde is een meer 
cultuurneutraal schoolvak dan taal. Daar komt 
bij dat het in het pisa-onderzoek vooral gaat om 
realistische wiskunde, waarbij de toepassing 
voorop staat. 
 Er zijn wel macroverklaringen te verzinnen 
voor de gevonden verschillen in onderwijs-
prestaties tussen migranten. Een voor de hand 
liggende verklaring is dat bij de migratie uit 
verschillende regio’s de mate van selectiviteit 
uiteenloopt. Concreet zou dit betekenen dat 
de emigratie vanuit Oost-Azië meer het karak-
ter heeft van ‘braindrain’ (de meer slimme en 
ambitieuzen emigreren vaker) dan die vanuit 
West-Azië of Noord-Afrika. Het ontbreken van 
enig immigratiebeleid (behalve dan voor wat 
betreft gastarbeid) kan ook veroorzaakt hebben 
dat Europa de lager geschoolde migranten kreeg 
(die slechter integreren), terwijl Australië de 
beter geschoolden binnenhaalde (die beter inte-
greren). Een andere verklaring zou kunnen zijn 
dat de religie van migranten uit Oost-Azië en 
Zuidoost-Azië (confucianisme) meer aanzet tot 
hard werken en een sterkere onderwijsoriënta-
tie heeft dan de religie van migranten uit Noord-
Afrika en West-Azië (islam). In feite gaat het bij 
deze verklaring om een variant op de klassieke 
these van Max Weber over het ontstaan van het 
kapitalisme, nu toegepast op de verschillende 
wereldgodsdiensten.16

 Nog een andere verklaring zou kunnen zijn 
dat migranten uit Noord-Afrika en West-Azië 
meer gediscrimineerd worden dan migran-
ten uit Oost- of Zuidoost-Azië. Hoewel dit een 
mogelijke verklaring is, lijkt ze mij niet waar-
schijnlijk: ook Chinezen en Japanners zijn zowel 

in Europa als in Australië in het verleden erg 
gediscrimineerd. Een mogelijkheid is verder 
een ‘omgekeerde’ afstandsverklaring: naarmate 
de sociale afstand tussen regio van herkomst 
en land van bestemming kleiner is (televisie, 
reismogelijkheden, huwelijkspartners), blijft 
terugkeer naar het land van herkomst een optie 
(ook voor tweede-generatiemigranten) en zal 

de inspanning om te integreren in het land van 
bestemming kleiner zijn. De sociale afstand tus-
sen West-Azië of Noord-Afrika tot Australië of 
Europa lijkt kleiner dan die tussen Oost-Azië of 
Zuidoost-Azië en Australië of Europa ¬ en dus 
zullen migranten uit de laatstgenoemde regio’s 
zich meer inspannen om zich te vestigen in het 
land van bestemming.1�

 Al deze en andere macroverklaringen voor 
de regioverschillen tussen migrantenleerlingen 
en autochtone leerlingen hoop ik dit jaar te toet-
sen.1� Welke ook juist moge(n) blijken, vaststaat 
dat het onjuist is om migranten als een homo-
gene groep te behandelen. 
 

suggesties voor het nederlandse 
 beleid

Uit bovenstaande internationale vergelijking 
van onderwijsprestaties van migrantenleerlin-
gen blijkt dat twee aannames in het onderwijs-
beleid van veel Europese landen ¬ waaronder 
Nederland ¬ onjuist zijn. De eerste foute aan-
name is, zoals gezegd, dat etnische schoolsegre-
gatie een belangrijke onderwijskundige oorzaak 
van achterstand van migrantenleerlingen is. 
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Niet-westerse migranten in Neder-
land komen relatief veel uit regio’s 
die extra integratieproblemen 
opleveren. Dat maakt de situatie 
bij ons extra moeilijk
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Sociaal-economische schoolsegregatie weegt 
echter veel zwaarder, zo blijkt (overigens niet 
voor het eerst).
 Het tegengaan van sociaal-economische se-
gregatie tussen scholen door het evenredig over 
alle scholen verdelen van leerlingen met veel en 
weinig problemen wordt geregeld aangeprezen 
als een effectief middel voor het bestrijden van 
onderwijsachterstanden, maar dat lukt tot nu 
toe alleen in Utopia. Doordat ook woonwijken 
en buurten sociaal gesegregeerd zijn als gevolg 
van verschillen in de kwaliteit en prijzen van 
huizen, zal wijkgebonden schoolkeuze (postco-
debeleid) leiden tot segregatie tussen scholen. 
Door de wijkgebonden schoolkeuze zal de wijk-
segregatie op langere termijn zelfs toenemen, 
omdat de aanwezigheid van scholen met een 
gunstige leerlingsamenstelling tot een extra 
prijsverhoging van de huizen in die wijken zal 
leiden. Ook zullen sommige ouders allerlei trucs 
uithalen om hun kind alsnog op een gewenste 
school in een andere wijk ingeschreven te krij-
gen (op papier verhuizen, etc), waarbij ouders 
uit de hogere klassen meer succesvolle trucs ter 
beschikking staan dan ouders uit de lagere klas-
sen. Kortom, wijkgebonden schoolkeuze houdt 
op termijn de sociale en cognitieve segregatie 
tussen scholen niet in bedwang.
 Daarbij sluit wijkgebonden schoolkeuze 
talentvolle, ambitieuze leerlingen uit de lagere 
sociale klassen, die zich geen woning kunnen 
permitteren in de betere woonwijken, op in hun 
sociaal gesegregeerde scholen in hun sociaal 
gesegregeerde buurten en wijken. Het laten 
samenvallen van meerdere sociale scheidslijnen 
(in dit geval scholing en wonen) is een probaat 
middel om de maatschappelijke tegenstellingen 
in een samenleving extra te vergroten, want in 
een dergelijke situatie zijn er minder kruisver-
bindingen tussen mensen in verschillende om-
standigheden. Dat is precies wat in de banlieues 
van Parijs gebeurt, waar het Franse openbare 
onderwijs een strikt postcodebeleid voert. Maar 
wijkgebonden schoolkeuze betekent dat de 
extra ambities van migranten worden geremd 
en maakt het benutten van hun surplus aan 

talenten via de keuze van effectievere scholen 
moeilijker. 
 Wel belangrijk voor het tegengaan van so-
ciaal-economische schoolsegregatie is dat het 
scholen verboden wordt verplichte ouderbijdra-
gen te eisen, want dat kan een rem op ambities 
betekenen, waardoor talenten onbenut blijven.1� 
Vrijwillige bijdragen zijn wel toegestaan, mits 
er een fonds is voor leerlingen die het extra 
(schoolreisje, etc) niet kunnen financieren. Bo-
vendien zouden scholen beurzen beschikbaar 

kunnen stellen voor getalenteerde leerlingen uit 
negatief-gesegregeerde wijken. Daarmee krijgen 
migrantenleerlingen en ouders extra mogelijk-
heden om talenten te benutten.20

 De tweede foute aanname achter veel onder-
wijsbeleid, waaronder het Nederlandse, is dat 
migrantenleerlingen een homogene categorie 
vormen, waarvan de leden hoogstens verschil-
len in sociaal-economische of culturele achter-
stand. Het tegendeel blijkt waar: de verschillen 
in geografische herkomst van migranten zijn 
erg belangrijk voor de onderwijsprestaties. 
Niet-westerse migranten in Nederland komen 
relatief veel uit regio’s die extra integratiepro-
blemen opleveren: West-Azië, Noord-Afrika en 
Latijns-Amerika. Dat maakt de situatie bij ons 
extra moeilijk in vergelijking met die in andere 
Europese landen, zoals Duitsland dat een veel 
groter deel migranten uit Oost-Europa heeft. 
Nederland lijkt wat de herkomstregio’s van zijn 
migranten betreft meer op Frankrijk dan op 
Duitsland.

Nederland ¬ en meer in het 
algemeen: Europa ¬ is niet een 
land waar het voor migranten en 
hun kinderen goed toeven is. Zij 
kunnen beter doorreizen naar 
Australië of de usa
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 Ten slotte blijkt uit deze internationale 
vergelijkingen duidelijk dat het in Nederland 
slecht gaat met de integratie van tweede-gene-
ratiemigranten, zelfs in vergelijking met andere 
Europese landen. Eerder in dit artikel wees ik 
er al op dat in Nederland ¬ en in andere ‘jonge’ 
immigratielanden, zoals België, Denemarken 
en Zwitserland ¬ het verschil tussen de school-
prestaties van migrantenleerlingen en die van 
vergelijkbare autochtone leerlingen in datzelfde 
land21 groter is dan in andere Europese landen 
(zoals Duitsland). Het kleinst is het verschil tus-
sen schoolprestaties van migrantenleerlingen 
en die van vergelijkbare autochtone leerlingen 
in traditionele immigratielanden als Australië 
en Nieuw-Zeeland: in die landen is het verschil 
nihil, afgezien van het feit dat migrantenleer-
lingen uit West-Azië, Noord-Afrika en Latijns-

Amerika ook daar een extra achterstand hebben 
ten opzichte van migranten uit andere regio’s. 
Nederland ¬ en meer in het algemeen: Europa 
¬ is dus niet een land waar het voor migranten 
en hun kinderen goed toeven is. Zij kunnen be-
ter doorreizen naar Australië of de usa.
 Natuurlijk zegt de relatieve achterstand in 
onderwijsprestaties van tweede-generatiemi-
granten niet alles over de mate van integratie, 
maar ook hun succes op de Nederlandse arbeids-
markt (en met name in de betere segmenten 
daarvan) is kleiner dan dat van tweede-genera-
tiemigranten in andere Europese landen. Nog 
groter is het verschil met het succes van migran-
ten in de traditionele immigratielanden. Het 
beeld van Nederland als een open en tolerante 
samenleving is nergens op gebaseerd, hoogstens 
op mythen uit het verleden.

Noten

1 E-mail: jaap.dronkers@iue.it. 
Homepage: www.iue.it/Perso-
nal/Dronkers 

2 Uiteraard niet alleen in de ont-
vangende landen. Ook voor de 
landen van herkomst heeft deze 
migratie ernstige gevolgen.

3 F. van Tubergen, (200�). The 
integration of immigrants in 
cross-national perspective. Origin, 
destination, and community ef-
fects. Proefschrift Universiteit 
Utrecht.

� Zo wordt in het recente Europees 
Sociaal Survey (www.european-
socialsurvey.org), uitgevoerd 
met geld van de Europese Com-
missie, alleen gevraagd naar het 
geboorteland van de respon-
dent. Alleen het succes van de 
eerste generatie kan daarmee 
dus in kaart worden gebracht, 
niet dat van de veel belangrijker 
tweede generatie. 

� Onder redactie van A. Heath 
en S.Y. Cheung, te verschijnen 

bij Oxford University Press. De 
Nederlandse bijdrage aan deze 
bundeling is reeds toegankelijk: 
J. Dronkers, (200�), ‘Aan- en 
uitsluiting van migranten op 
de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Het empirisch gelijk van zowel 
links als rechts’, in: Arbeid, on-
derwijs & sociale ongelijkheid in de 
21ste eeuw, onder redactie van J. 
van Hoof en W. van Noort. Am-
sterdam: Boom.

6 www.pisa.oecd.org. Het betreft 
hier geen organisatie van de 
Europese Unie, maar van de 
geïndustrialiseerde landen. 

� G. N. Marks, (200�). ‘Accounting 
for immigrant non-immigrant 
differences in reading and ma-
thematics in twenty countries’, 
in: Ethnic and Racial Studies, 2�, 
�2�-��6.

� Zie de Volkskrant, � september 
200�, naar aanleiding van een 
onderzoek van Vluchtelingen-
werk.

� J. Dronkers, (200�). ‘Opnieuw 
een gemiste kans met Pisa’, in: 

Het Onderwijsblad, 2 april 200�.
10 Wetenschapsbijlage, 3 decem-

ber 200�.
11 J. Dronkers, (200�). ‘Minister 

presenteert misleidende cijfers’, 
in: Het Onderwijsblad, 22 oktober 
200�.

12 Deze bijdrage vat twee analyses 
van pisa 2003 data samen. Ten 
eerste, M. Levels, en J. Dronkers, 
(2006). ‘Verschillen in wiskun-
dekennis in hoog ontwikkelde 
landen van Europa, Australië en 
Nieuw-Zeeland tussen eerste 
en tweede-generatie migran-
tenleerlingen uit verschillende 
herkomstregio’s en autochtone 
leerlingen’, in: Over kansen, 
competenties en cohesie, onder 
redactie van S. Waslander en R. 
Bosman. Assen: Van Gorcum (in 
druk). Ten tweede, http://www.
iue.it/Personal/Dronkers/
Dutch/Peschar.PDF; J. Dronkers 
en M. Levels (200�). ’Migranten 
en school segregatie in hoog-
ontwikkelde landen’, in: Onder-
wijs en ongelijkheid: grenzen aan 
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de maakbaarheid, onder redactie 
van S. Karsten en P. Sleegers. 
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

13 Een kwart van de standaardde-
viatie.

1� Meer dan de helft van de stan-
daarddeviatie.

1� Voor migranten uit West-Eu-
ropa is dit dus niet waar: hun 
achterstand treedt alleen op in 
de lagere klassen.

16 G. Kao en J.S. Thompson (2003). 
‘Racial and ethnic stratification 
in educational achievement and 
attainment’, in: Annual Review of 
Sociology. 2�: pp. �1�

1� Een soortgelijke redenering 
kan men maken voor politieke 
vluchtelingen, die meer en lan-

ger gericht zullen blijven op het 
land van herkomst. Zij zullen 
daarom minder integreren in 
het land van bestemming.

1� In een bijdrage aan het boek-
nummer van het sociologisch 
vaktijdschrift Mens & Maatschap-
pij, 2006.

1� Anders dan in de verouderde 
Nederlandse grondwet is dit in 
de Duitse grondwet goed gere-
geld, ook voor niet-openbare 
scholen.

20 Ik werk dit verder uit in mijn 
bijdrage aan de Sociale Agenda: 
http://www.volkskrant.com/
bijlagen/dronkers.pdf. 

21 De onderwijsprestaties van 
migrantenleerlingen moet 

men vergelijken met die van 
autochtone leerlingen uit 
hetzelfde land, want bij de 
mate van integratie gaat het 
om de achterstand in dat be-
paalde land van bestemming. 
De minister van Onderwijs 
misleidde het parlement en de 
Nederlandse bevolking door 
de onderwijsprestaties van Ne-
derlandse migrantenleerlingen 
te vergelijken met die van mi-
grantenleerlingen in Duitsland, 
zonder daarbij de resultaten van 
de autochtone Nederlanders en 
Duitsers te verdisconteren (zie 
voetnoot 11).
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