De sleutel tot vergroting van kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt is vooral gelegen in een adequate, gedegen opleiding
en een goede beheersing van de Nederlandse taal. De positie van
allochtonen in het Nederlandse onderwijs is echter nag altijd
0

zwak. Nodig zijn: activiteiten en initiatieven die de begeleiding en

z

ondersteuning van allochtone kinderen door hun ouders verster-

0

ken, structurele diagnostisering en redemiering met betrekking tot

z

de beheersing van het Nederlands en vergroting van de algemene
effectiviteit van scholen.

z
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gelijke verklarende facto-

sitie van velen van hen

ren voor hun relaticf ge-

nog steeds aanmerkclijk

ringe schoolsucces zullen

mindcr florissant dan die

in dit artikel worden geil-

van hun Nederlandse lccf-

lustrecrd aan de hand van

tijdgenoten. De 'Rapportage minderhcden
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(Tesser e.a. 1996) die op 13 november

rcsultaten uit hct promotieonderzoek van de au-

teur van dit artikel dat in september

1996 door hct Sociaal en Cultureel

199fi is algerond met de vcrdediging

Planbureau is gepresenteerd, bevat de

van hct proelschrift Turbe kinderen en

jongste gegcvcns over de positie van al-

hun schoolsucces.

lochtonen op de gebieden onderwijs,

naar de rol van sociaal-culturele oricn-

arbeid en huisvesting. Deze rapportage

tatie, taalvaardigheid en ondcrwijsken-

zal als uitgangspunl dicnen voor het

mcrkcn' (Kiattcr-Folmer 199fi) In dczc

Een

dieptestudie
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studie is een kleine groep van negenen-

een vcrgelijkcnd overzicht gegeven van

twintig Turkse leerlingen uit Eindhoven

de omvang van de vier grootste minder-

enkele Jaren van dichthij gevolgd in

heidsgroepen en de autochtoon-Ncdcr-

hun school- en thuissituatie en is ge-

land.,e bcvolking in 1990 en 1995.

zocht naar verklaringsgronden voor

In tabcl I op ragina 8 is te zien dar het

hun achterblijvende onderwijssucces.

totale aantal personen uit de vier groot-

In het eerste gedeelte van dit artikel

ste minderheidsgroeren is gestegen van

zullen de belangrijkste hevindingen uit

zo'n 700.000 in 1990 tot ruim 850.000

I

de 'Rapportagc minderheden 1996' wor-

in 1995. De Turkse gemeenschar hecft

m

den besproken De aandacht gaat daar-

door haar relaticf sterke groei de Suri-

bij sreciaal uit naar het thema onder-

naamse groep bijna ingehaald a!., groot-

wijs, maar gezien de relatie tussen

ste minderheidsgrocpering. Overigens

orlciding en arheidspositie zal ook het

wordt de laatste jaren door steeds mecr

onderdecl arbeid besproken worden. In

allochtonen de Nederlandse nationali-

het tweede gedeclte komcn orzct en

teit aangevraagd, met name ook door

re.,ultatcn van het gcnoemde promotie-

Turken en l\1arokkanen, wat weer leidt

onderzoek

tot een afname van dezc groeren wan-

naar

schoolsucces

van

m

z
z

Turkse lcerlingen aan de orde. Het arti-

necr gerekend wordt naar nationaliteit.

0

kel zal hesloten worden met aanbeve-

De immigratic van Surinamers, Turken

lingen gericht op vergroting van de

z

en Marokkanen bestaat op dit moment

kansen or schoolsucccs van allochtone

hoofdzakelijk uit gezinsvorming

leerlingen Mogelijk kunnen deze aan-

Sinds 1994 is de immigratie in Neder-

dachtsrunten bijdragen aan discu.,sies

land in haar totaliteit aan het teruglo-

hinnen het CDA over (onderwijs)he-

pen. Dcze afname wordt wellicht mcde

leid ten aanzien van minderheden.

veroorzaakt door wijzigingcn in het toe-

Arbeid en onderwijs

wet in 1994) en in de procedure'> voor

latingsbelcid (wijziging VreemdclingenIn de genocmde 'Rapportage minderhe-

orvang van asielzoekers en afhandeling

den 1996' (Te.,ser e.a. 1996) wordt de

van asielverzocken (Tesser e.a. 1996)

situatie van minderheden in ons land
uitgehreid heschreven en wordt het

Arbeid

overheidsheleid

Sinds het einde van de jaren tachtig is

met

hetrekking

tot

minderheden gcanalyseerd In hct vol-

het aantal werkenden uit de vier groot-

gende worden enkclc uitkomsten van

ste minderheidsgroepen met 70.000

dcze rarrortage hesproken; de bron

toegenomen, wat aangceft dat er weer

van deze informatie i'> steeds bovenge-

enige beweging te bespeuren is in de

nocn1de ropportagc.

1

positic van allochtonen op de arbeid'>-

Voordat in de rarrortage wordt inge-

markt in vergelijking met de jaren daar-

gaan or de speciheke thema's arbeid en

voor waarin voornamelijk stagnatie or-

onderwijs, wordt stilgestaan hij de ge-

trad. De afname van werkloosheid en

talsmatige ontwikkeling van minderhe-

de toenamc van arbcidsmarktparticipa-

dcn. Het allochtone dee! van de bevol-

tie betreffen echter vooral Surinamers

king hlijkt nag altijd snel toe te nemen

en Antillianen/ Aruhanen. De rositie van

en het aantal !eden daarvan groeit bo-

Turken en Marokkanen is nag '>teeds

vendien vee! sneller dan dat van de au-

zcer zwak. Ecn positieve uitzondering

tochtone bevolking In tahel I wordt

vormen jonge Turkse en Marokkaanse
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Surinamers a)
Turken a)
Marokkanen a)
Antillianen/Arubancn a)
Totaal

z

Autochtonen b)

1990

1995

verschil

index

237
206
168
81
692

278
264
219
93
854

41
58
51
12
162

117
128
130
115
123

14.251

14.667

416

103

0

a) naar herkomstgroepering

b) naar nationaliteit

z
z

Tabel1: De vier grootste minderheidsgroepm en de autochtone bevolking, 1990 en
1995 (aantallen x 1000; index 1990= 100) (bran: CBS-registertellingen '9ol'95;
bevolkingsstatistieken; Tesser e. a. 1996)
vrouwen, van wie de arbeidspositie
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Bevordering Evenrcdige Arbeidsdeel-

duidelijk aan het verbeteren is. Marok-

name Allochtonen (WBEAA) om ver-

kaanse mannen en dan vooral de jonge-

schillende rcdenen niet erg positief zijn.

ren onder hen scoren op aile arbeids-

De groep die hier hct zwaarst door

positie-indicatoren het mcest ongunstig.
Alhoewel Turken en Marokkanen voor-

getroffen

wordt,

zijn

de

kansarmc

namelijk werkzaam zijn in de industrie-

allochtonen.
Tesser c.a. ( 1996) stcllen een grotere rol

le sector en daarin op de laagste func-

voor de Arbeidsvoorziening voor in het

tieniveaus, treffen we hen de laatste

kader van verbctcring van het arbeids-

jaren ook meer aan in hager gewaar-

aanbod van minderhcden. Door bij-

1996).
Verschillen in arbeidspositic tussen
allochtoncn en autochtonen worden
volgens Tesser e.a. ( 1996) voor een aanzienlijk dee! vcroorzaakt door verschillen in opleidingsniveau en beheersing
van de Nederlandse taal. Helaas speelt
soms ook 'selectieve selectie' van personeel een rol. De bovengenoemde Iichte
verbetering in de arbeidspositie van allochtonen betreft voornamelijk de kansrijken onder hen die een behoorlijke
opleiding hebben en goed Nederlands
spreken. In de Rapportage minderhedcn
1996 wordt geconcludeerd dat de effecten van bijvoorbceld de belcidsplannen
'Etnische mindcrheden bij de overheid'
(EMO), de evenrcdigheidstaakstelling
van de Arbeidsvoorziening, het akkoord
in de Stichting van de Arbcid en de Wet

voorbeeld bemiddelingstaken te Iaten

deerde

niveaus

(Tesser e.a.

uitvoercn door commerciele bemiddelaars,

zouden

Regionale

Besturen

Arbeidsvoorziening (RBA:s) meer ruimte
krijgen om de kwalificatie van werkzoekenden te verbeteren. Ook wijzcn de
onderzoekers op de mogelijkheden van
verbetering van de arbeidspositie van
kansarme allochtonen die besloten zouden kunncn liggen in de voorstellen van
Vander Zwan & Entzinger ( 1994) voor
de invoering van een concessiestelsel
waarbij bedrijven onder bepaalde voorwaarden ontheffingen kunnen krijgen
van geldende regelingen met bctrekking
tot loncn, vestigingseisen en arbcidsomstandigheden (Tesser e.a. 1996)
Een factor die in de werkgelegcnheid
van etnische mindcrheidsgrocpen een
grotcre rol lijkt tc gaan spelen, is het
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zelfstandig

Van

wordt geconstateerd dat het oplei-

I 986 tot 1995 is het aantal allochtone

ondernemerschap

dingsniveau van minderheden stijgt,

ondernemers gestegcn van I 0.000 tot

maar in cen heel langzaam tempo. De

22.000. Deze aantallen zijn gebaseerd

achterstand ten opzichte van de au-

op het criterium geboorteland, waar-

tochtone bevolking is nog steeds groat,

door tweede en volgende generaties

ook omdat het opleidingsniveau van

nog niet in de tellingen zijn meegeno-

Nederlanders

men. Een onderzoek van het Econo-

kaanse mannen en vrouwen en Turkse

I

misch lnstituut voor het Midden- en

vrouwen zijn degenen met de laagste

m

kleinbedrijf ( 1995) laat zien dat na 6,5

opleidingen, Turkse mannen doen het

jaar 55% van deze bedrijven nog be-

iets beter. Surinamers en Antillianen/-

blijft

stijgen.

Marok-

staat In het algemeen is de horecabran-

Arubanen bevinden zich qua opleiding

che bij allochtone ondcrnemers sterk

tussen deze groepen en de Nederlandse

favoriet. Ook de groothandel blijkt een

groep in. Jongere allochtonen zijn be-

aantrekkelijke oplie. De detailhandel

ter opgeleid dan hun ouders en in de

en zakelijke dienstverleningsonderne-

loop van de tijd Zllllen zij het oplei-

mingen zijn minder in trek. De bran-

dingsniveau van minderheden in het

chekeuze verschilt echter per etnische

algcmeen dus doen stijgen.

groepering

traditionele

Wanneer we wat gedetailleerder kijken

Chinese, Criekse, ltaliaanse en ook

naar het onderwijssucces van allochto-

Naast

de

Vietnamese restaurants, komen we ook

ne leerlingen, treffen we in de gcnoemde rapportage de volgende resultaten

ze sector tegen. Marokkanen zijn ver-

aan. De participatie van allochtone lecr-

der te vinden in de detailhandel, Antil-

lingen aan het onderwijs is vrijwel op

en

Arubaanse

ondernemers

peil en qua leeftijd zijn er nauwelijks

veelal in de zakelijke dienstverlening en

mecr achterstanden (dat wil zeggen: er

Turken in de confectie-industrie. Wel-

zitten gecn relaticf oude allochtone

licht

leerlingen mecr tussen vee! jongere

mede door de

evenwichtiger

spreiding van de ltaliaanse en Chinese

klasgenoten) Eveneens positief is dat

bevolking in ons land en hun relatief

allochtone leerlingen in het voortgezct

geringe omvang, richten deze groepen

onderwijs meer zijn gaan dcclnemen

onderncmers zich minder exclusief op

aan Algemeen Vormende Onderwijs

klanten uit de eigen etnische groep dan

(AVO)-vormen en minder aan Voort-

ondernemcrs

uit

andere

allochtone

gezet Basisonderwijs (VBO) In de ho-

grocpen. Terwijl een aantal jaren gelc-

gere vormen van AVO vinden we ech-

den motieven van allochtonen voor het

ter

zclfstandig

Marokkaanse leerlingen

ondcrnemerschap

vaak

meer ncgatief van aard warcn (bijvoor-

nog

relaticf weinig Turkse

en

Tegenover de positieve ontwikkelingen

beeld de ongunstige arbeidsmarktposi-

met betrekking tot dee! name, staan ne-

tie van allochtoncn en di'>crirninatie in

gatieve bevindingen met name ten aan-

loondicnst), wordt momcnteel veelal

zien van behaalde resultaten in tennen

vanuit ecn positievere houding voor de-

van schoolvorderingen en bereikt on-

ze sector gckozcn (Tesser e.a. 1996).

derwijs(eind)niveau

Lcerlingen

uit

minderheidsgroepen komen vaak al

011derwijs

met cen achterstand in vooral taalvaar-

In de 'Rapportage minderheden 1996'

digheid Nederlands de basisschool bin-
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wat meer Turken en Marokkanen in dc-

liaanse
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nen en deze achterstand blijkt na acht

ding~nivcau

jarcn hasisondcrwijs nict tc zijn ver-

uilturen (zie ook Lese man I 'J'B)

tu~..,cn

dwenen. Dit is des tc ernstigcr daar

1'det betrekking tot hct tcrugdringcn

Nederlands niet aileen ccn kernvak is,

van onderwijsachterstandcn van lcerlin-

maar ook instructie- en voertaal in an-

gen uit ctnische minderhcidsgroepen

en in opvocding

dere vakken. Ook in het voortgezet on-

zijn rcccnte vcranderingen in het hebd

dcrwijs blijven de resultatcn van veel

grolcndeels gd'nt op voorstellen van

allochtone leerlingen achter, vooral wat

de commissie- Van Kcmenadc I Com-

hetreft Nederlands en wiskunde. Zorg-

missic allochtone lccrlingen in het on-

wckkend is de rccente constatering dat

derwijs I'J'l21 De taak van de landclij-

Surinaamse leerlingen in de loop van

ke overheid met hetrckking tot hct

z

het voortgezet onderwijs atzakken naar

hestrijden van achtcrstandcn wordt he-

w

het (lagere)

0

z

niveau van Turkse en

perkt tot het tormulercn van doelstcl-

t\larokkaanse scholiercn (Tcsser c.a.

lingen, gemecnten en scholen worden

Helaas komt ook voortijdig

verantwoordelijk voor inhoud. onder-

1')96)

ongcdiplomccrd schoolvcrlaten in vcr-

wqsleermiddelcn en organisatic. Ook

houding

UJ

bij

de organisatic van het OnderwiJs in

allochtonc leerlingen, zcker de schrik-

Allochtone Leven de Talen I OALTI -

UJ

harend hoge percentages voor Marok-

het voormaligc Onderwijs in Ligen Taal

I

kaanse

z

nog

vcelvuldig

voor

d1t

(OLTJ- komt in handen van de ge-

vcrhand in hct oog. Ook in het ,\lid-

meentcn. llovendien is hepaald dat dit

delhaar Beroepsonderwijs (1\\BO). dat

onderwiJs huitcn het rcguliere

een <;terke toename van allochtone stu-

moet worden gegevcn Verder is er hct

dcnten heeft gckend, halcn veel van

voorncmcn om allochtonen niet mecr

deze

nict

automatisch als doclgroep van voor-

(Kiatter-Folmer 19')6. Tesser c.a. 1996).

rangs- of achterstandshcleid aan tl' wiJ-

leerlingen

leerlingen

springen

de
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In de rapportage worden als oorzakcn

zen (Tesser e.a. I'J'J6i.

van de onderwijsachterstand van leer-

Tesser e.a. IJlJ'J(i 1 onderschrijvcn de

lingen uit minderhcidsgroepen vooral

keuze voor OALT huitcn de regulierc

de lagc taalvaardigheid Ncdcrlands.

schooltijd. maar zette11 vraagtekcns hii

waarmee velcn van hen aan

het Iaten vallen van de grocp allochto-

De sociaal-culturele
kenmerken van
leerlingen en hun
ouders hangen zeer
sterk samen met de
schoolvorderingen
van de leerlingen.

het primair onderwijs begin-

ne lcerlingcn als expliciete doelgrocp

nen, genoemd alsmedc de

voor achterstandsbeleid. Ten aanzicn

cognitievc

van de genoemde decentralisatie vra-

ontwikkeling hij intrede in

gcn zij zich tcvens at of de overheid

de basisschool. Dit laatsle

niet het voortouw zou moeten ncmen

achterstand

in

punt zou volgens Te-.scr c.a.

in de ontwikkeling van voor- en huiten-

( 1996) te maken hebben met

schoolse stimulcringsprogramma's voor

het fcit dat de informelc in-

kinderen uit minderhcidsgroepen om

structie die allochtonc oudcrs

zo een degelijk en centraal ontwikkeld

hun kindcren geven minder

aanhod te crecren. Ten slotte ziJil zij cr

gocd en adequaat lijkt te zijn

niet zekcr van dat gemeentclijk onder-

als

wijsachterstandsbekid el lccticvcr zou

voorberciding

op

het

Nederlandse onderwijs dan het instruc-

zijn dan landelijk belcid. Het risico he-

tieve gedrag van Nederlandse ouders,

staat immers dat de gcmeentclijke plan-

ten gevolge van verschillen in oplci-

nen ecn optelsom zullcn worden van

lllV I 'J7

het he'ilaande helcid op de ver.,chdlen-

plex van verklarendc lactorcn voor he-

de '>cholen

haalde onderwii'>rcstdtaten.

Turkse kinderen en hun
schoolsucces

cntwintig Turbe lecrlingen. hun ouder.,

Her onderzoek i'> uitgevoerd hij negenen de schulen die zij bezocht hchhen.

Na de hovemtaande hc.,preking van de

Hct onderzoek vond rlaab in Eind-

'>land van zaken ten aanzien van de po-

hoven en <,tartte in het schooljaar 1992-

'>itle van mindcrhedcn in ondcrwiJ'> en

1993, tocn de hctrellcnde lecrlingen in

I

arheid volgen-, de 'Rapportage minder-

gruep achr van het ha-,iqmckrwiJS za-

r:

heckn I'J'J(,' iTe.,.,cr e.a. I'JC)(il, wordr

ten. De gemiddelde lcdtijd van de

111 het volgende cen !weld ge-,chct'>r

deelnemende zesticn jongen<, en dertien

van

ccn

groep

Vtlll

negcncnt\vintig

Turk'>e lccrlingen uit Findhoven en hun

mei.,jes was bij de start van het onderzock ell par en acht mailnden

Aile

'>chool-,ucce'>

lccrlingen zijn indertijd als zogenocm-

Fen van de uitg;mg'>punten van het pro-

de 'onderinstromer< ailn het Neder-

morieondcrzoek dat door de Zluteur van

land-,e ha'>i.,onderwijs hegonnen, dat wil

dit Mtikel i'> Ultgevoerd ('Turk.,e kinde-

zcggcn dat zc in de ondcrbouw gestart

ren en hun '>chool.,ucce'> Fen diepte'>tu-

zijn. De lccrlingen warcn verspreid over

die nailr de rol Villl <,ociaal-culturele

drie hascsscholcn. De aan het ondcr-

oncntatie, lilalvaardigheid en onder-

zoek deelnemende ouders zijn allen ge-

wij.,kcnmerken'. Klatter-l·olmer 19Wii

horcn in TurkiJe en ziin islamiet. Hun

wa., darer in Nederland inm1ddcl-, een

leelti)den vanenden van achrentwintig

omvangrijk hc-..tand aZin gcgcvcn.., bc-

tot vijtcnvi)ttig jaar De groohte groep

<,taat over de '>choolloophanen VZ\11 lcn-

ouders is russen 197() en

lingell u1t crni'>che mindcrheid.,groe-

Nederland gckumcn,

pen, maar dater veclmimkr ondcrzoek

van hen hcelt in Nederland het !angst

I 979 naar

her merendeel

1~ gcdaan natlr vcrklaringcn voor de

in Eindhoven gcwoond en cr i~ gccn

vaak ongun...,tigc onderwij;.,po..,itic die

sprake geweest Viln substanticle I tus'>en-

deze lccrlingen innemcn. ()m die rcden

tijd'>e I rcmigratie

leek her z1nvol om aamluiting te zoe-

hchben, voor zover zij al onderwijs ge-

De mee<,tc oudcrs

ken hi) het ondcrzoek llililr vnklarendc

norcn hebben. dit onderwijs gcvolgd in

lactoren llinnen d1t ondcrzoek.,gehinl

Tu1-kiw Het gaat daarhij in de mccste

i'> vcrvolgem gekozen voor cen klein-

gevallcn om basisonderwiJs en eventu-

'>chalige dieptc<,tudie, vanuit de gc-

ccl ccn lZlgc vorm van vcrvolgondcrwij-,.

dachte dat een dergclijk gedetadlcerd

Nogill wat moedcrs hcbben geen basis-

onderzoek mi.,.,chien nieuwe houw'>tc-

ondnwijs genoten. Ecn dcel van de ou-

ncn zou kunncn lcvcrcn voor groot-

der'>

'>chaliger ondcrzock. 1\lct de diepre<,tu-

Nederlands gevolgd

die werd heoogd om gedurende de

ouders hceft ecn baan in Nederland,

hccft

111

Nederland

curq"sen

Fen klein aantal

pcriode von de overgang van hct ht~-,is

voornameliik

onckrwij<, naar her voortgczct onder-

Ook in hct schooljaar 199~-1 ')'!4 parti-

wij., de <,choolloopbaan en de thui.,.,itu-

cipeerdcn de leerlingcn in hct onder-

aric van een rclatid klcine groep Turkse

zock. In dat jaar zaten zij allen in de

in

productichcdrijven.

lcerlingen inten-,id rc volgen, tc be-

brugklas van hct voortgczct onderwijs

'>chriJven en

en warcn zc vcrspreid over elf verschil-

te analy.,cren tencinde

meer inzicht tc verkri)gcn in her com-

( llV I '17

lende <,cholen

In de twee daaropvol-

v

z
r:

z
0

gende schooljaren zijn op kleinere

merken van leer! i ngen en ouders zeer

schaal data verzameld over de onder-

stcrk samenhangen met de school-

wijsresultaten van de leerlingen.

vorderingcn van de leerlingen Sociaal-

De

variabclcnclusters

culturele kenmerken onwatten in dit

waarover in het onderzoek gegevens

onderzoek etnisch-culturele en religieu-

zijn verzameld en geanalyseerd, zijn

ze orientatie, onderwijsondersteunend

drie

centrale

kenmerken van lcerlingen en ouders,

thuisklimaat, taalgebruik en taalbeheer-

onderwijskenmerken en schoolsucces.

sing in het gezin en aspiraties van de
leerlingen met betrekking

In het kader van leer! i ng( achtergrond)kenmerkcn

Wat bestrijding

is onderzoek gedaan naar

z
LLI

merken en de taalvaardigheidskenmerken

z
LLI

van onderwijs-

de sociaal-culturelc kenvan

achterstand van

de

allochtonen betreft

leerlingen, hun ouders en
de gezinnen waartoc ze
behoren. Met betrekking

0

tot onderwijskenmcrken is

LLI

informatie

I

over de door de leerlingen

0

z

worden van een

geanalyseerd

centrale
overheidsverant-

bezochte scholen/klassen.
LLI

kan meer verwacht

Deze leerling- en onder-

woordelijkheid dan

wijskenmcrken zijn vervolgens in vcrband gebracht
met de onderwijsresultaten
die de lecrlingen hebben

van decentralisatie
naar gemeenten en
scholen.

behaald. De schoolresulta-

tot

hun

De

sociaal-economische

schoolcarriere.

variabelcn beroeps- en opleidingsniveau van de ouders vertonen geen sterke
samcnhang met de schoolprestaties van de kindercn.
In dit onderzoek is een zo
gedetailleerd mogelijke niveau-indeling ontwikkeld
om tussen oudcrs te kunnen

differentieren,

Nederland zich in de laagste opleidings- en beroepsschalen

bevinden.

Toch

bleek het verschil in opleidi ng en beroep tusscn de
verschillcnde

ten van de leerlingen ble-

juist

omdat vee! allochtonen in

ouders

tc

ken goed vergelijkbaar met het algeme-

klein om samenhang met het school-

ne beeld van Turkse leerlingen in

succes van hun kinderen op te leveren.

Nederland hieromtrent.

Uiteindelijk

Overigens bleck het opleidingsniveau

functioneerden in het dcrde jaar in het

van de moeder in verhouding meer sa-

voortgezet ondcrwijs vijf leerlingen op

men te hangen met de schoolloopbaan

lndividueel Voortgezet Basisonderwijs

van de kinderen dan de opleiding van

(IVBO)-niveau,

tien

leerlingen

op

de vader of hct beroep van beide ou-

elf

leerlingen

op

ders. Dit heeft waarschijnlijk te maken

VBO-niveau

en

Middelbaar

Algemeen

Voortgezet

met het feit dat in de Turkse gezinnen

Onderwijs (MAVO)-niveau Een leer-

uit dit onderzoek de dagclijkse opvoe-

ling zat op

ding van de kindercn een taak van de

Voortgezet

het

Hoger Algemeen

Onderwijs

(HAVO)

en

moeder is, terwijl de rol van de vader

twee leerlingcn volgden Voorbereidend

zich beperkt tot het uitstippclcn van de

Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

grote lijnen van de opvoeding.

Tot slot

cen etnische minderheidsgroep zoals

De voornaamste conclusie uit het on-

dezc kleine Turkse steekproelgrocp

derzoek is dat de sociaal-culturele ken-

waarin weinig vcrschil in oplciding<,- en

Uit deze bevindingen blijkt dus dat in

CDV 1·97

berocrsniveau tussen ouders hestaat,

teiten

het zinvol is orn le zoeken naar andere

blcken in het onderzoek rninder sarnen-

factoren die vcrschillcn in ondcrwijsrc-

hang te vcrtonen met de onderwijs-

voor

allochtone

leerlingen,

sultalen tussen leerlingen kunnen ver-

re,ultaten van de lcerlingen dan de an-

klaren. llit dit onderzoek is naar voren

dere

gckornen dat lcerlingen uit gezinnen

mogclijk dat het aantal scholcn te klein

genocmde

variabclen.

Het

is

waarin de ouders rrohcren orn hun

is gcweest om substantiele sarnenhang

kindercn

te kunnen vaststellen.

te

onderstcunen

in

hun

I

schoolloopbaan, beter presteren dan
leerlingcn

die

die

<;teun

ontberen.

m

Conclusies en aanbevelingen

0

Onder<aeuning hetekcnt dan niet per

In het bovcnstaande is een uitgebreide

dcfinitie dat ouders bijvoorbeeld zelf

descriptieve analyse van de positie van

hun kinderen rnoeten kunnen hegelei-

minderheden in Nederland, de 'Rapror-

dcn bij hct rnaken van huiswerk. De

tage minderheden 1996' (Te'5er e.a.

laag-opgeleide ouders uit dit onderzoek

1996), vergeleken rnet een besrreking

hchben andere wcgen gcvonden, zoals

van ecn longitudinalc dieptcstudie or

aanrnclding van hun kinderen voor

dit terrein (Klatter-Folrner 1996)

m

z
m

z

De

huiswerkbcgeleiding, het creeren van

laatstgcnoemdc studie leent zich uitcr-

0

een rustige studieruimte in huis, kiezen

aard vanwege het <,pecilieke karaktcr

voor

voor

z

mindcr voor gencralisatic. maar kan

aanschaf van

middels de geforrnuleerdc hypothescn -

( t)huiswerkvrije

voortgczet onderwiJs,

scholen

woordenboeken, enz. Vcrder werden

die in grootschaliger onderzoek getoetst

deze gezinnen ook gekcnmerkt door

kunnen worden- bijdragen aan ecn betcr

cen

open

houding

tegcnover

de

inzicht in verklarende bctoren.

Nederlandse sarnenlcving en het strc-

De sleutel tot vcrgroting van kan<;en van

vcn naar integrt1tie in die sa1ncnleving

allochtonen op de arhcidsmarkt is voor-

met hchoud van de eigen culturele en

al gelegen in een adequate, gedegen op-

religieuze waardcn. Ook werd in deze

leiding en ccn goedc heheersing van de

gezinnen mcer Nederlands gesproken.

Nederlandse taal. Fen succesvol ondcr-

De samcnhang tusscn de taalvaardig-

zeds aanleg, weer vooral athankelijk van

wijstraject i'>, naast individuelc tactoren
hcid Turks en Ncderlands van de leer-

de onder<,teuning en begelciding door

lingctl en hct school'>ucces dat zij hcha-

de oudcrs en ecn goedc beheersing van

len is evcncens '>tcrk, maar hier speelt

het Nedcrlands. Alhoewcl er in de on-

mogclijk ook de sterkc samenhang tus-

dcrzoehwercld vcrschil van mening be-

scn de <,ociaal-culturele kenmerkcn en

staat over de rol van onderwij,kenmcr-

de taalvaardigheid van de lccrlingen

ken in het schoolsucccs van (allochtonc)

ccn rol. In elk geval hlcek een goede

kinderen, i'> het altijd zinvol om naar

hchecrsing van hct Ncderlands voor de

vcrhoging van etfectiviteit van ondcrwijs

lcerlingcn cen cssenticlc voorwaarde

te strcven. lk zou in aansluiting bij dcze

voor <,ucccs in zowel hasisondcrwijs al'
vnortgczel onderwij'>.

de conclusics en aanhcvelingcn:

factoren willen bcsluiten rnel de volgen-

Kcnmerkcn van de scholen waaror de

I Het is van helang dat allochtone ou-

lccrlingcn zatcn, zowcl in de zin van

ders hun kinder-en in hun schoolloop-

algemenc cf fectiviteit a], speciale tacili-

haan begcleiden en ondcrsteuncn (het-

( llV 1''!7

0
m

,___

i

zcltdc geldt natuurlijk voor autochtonc

<,entii'lc voorwaarde voor school-;ucces

ouders). Fen eerste stap ten behoeve

en succcs op de arlleid,markt en in an-

van die allochtonc ouders die hicr nog

dere

weinig ervaring mce hebhen, is hen he-

In dit verhand i<, de startpositie in hct

maatschappeliJkc

instellingen.

wust te mak\11 van hct belang en de

hasisonderwijs van vee! leerlingcn uit

haalhaarheid van onderwiJsondersteu-

etnische minde,·heidsgroepen bijzonder

ning. Een tweede stap is oude:Ts concre-

ongunstig te noemen. Vee! allochtone

te handreikingen te hieden. Activitciten

kinderen hehben tot hun intrede in de

z

en initiaticven' die in comhinatic met

hasis-,chool weinig ol gccn crvaring n1ct

0

elkaar in dit proce:, een rol zuuden kun-

het Nedcrlamk ,\let het oog op het

nen vervullen zijn onder andere

-;cheppen van gelijke kanscn is het

z
z
u..:

oudercursussen op hct gehied van

noodzakclijk om aan het begin van hct

begelciding van schoolgaande kinde-

hasisonderwijs een voorzicning te trcl-

ren, hijvoorheeld 'undcrwiJsonder-

tcn vuor intensicl underwijs Nederlands

steuning

basisonderwijs',

voor allochtone onderbouwlcerlingen,

'kcuzc voor voortgezet ondcnvijs',

hijvoorbeeld in de vorm van specialc,

in

het

het

frequent ingeroosterde 'taalcursussen',

0

voortgezet onderwijs', die door <,cho-

ontwikkeld vanuit de didactiek en peda-

w

len, wijkccntra en/of schoolhegelci-

gugiek voor deze leeltijdsgroep

I

ding'>diensten aangeboden zoudcn

In hct vervolg van het hasisonderwijs,

u..:

0

z

'onderwijsondersteuning

in

kunnen worden,

maar ook in het voortgezet onderwijs,

voor- en buitenschoolse stimulerings-

zouden diagno~tisering en rcn1ediCring

programma's voor kinderen en ou-

met betrekking tot de hehensing van

ders (zic ondcrmeer hct aanbud van

het

Ncderlands

<;tructureel

mocten

de Averrocs Stichting),

plaatsvinden Speciale aandacht is ciaar-

cur<,u<,<,en Nederlands voor ouders:

hij vereist voor hckende prohlcem-

* goed cursusaanhod in tcrmen van

gehieden, zoals woordenschat, hegrlJ-

kwaliteit
consequent

*

en

toegankelijkheid

pend lezen en school- en vaktaal tzie

stimuleringshelcid

Appel I 9'!6 en Cummissie-Kohmtamm

voor nieuwkomers, hijvoorheeld in

1Commisste

de vorm van inhurgcringscontrac-

achter<,tanden I '!96) voor concrete sug-

lndicatiestelling undcrwijs-

tcn en -progran1n1a's

gc~tJes).

beleidsvorming met hetrekking tot

De verwerving van het Nederlands

onderwijs

al-

dour allochtone kinderen wordt bcvor-

lochtone ouders van schuolgaande

derd wanneer zij ook huiten school in

kinderen die in het verlcden nfet

de gelegenheid worden gesteld om vecl

Nederland'

voor

aan taalcursussen hehben kunnen

Nedcrlands te gchruiken.

deelnemen,

mecr allochtonc geztnnen spreken kin-

In steeds

voorzieningenaanbod

deren onder elkaar naast hun moeder-

voor additionele (huiw;erk)bcgelci-

taal ook l',;edcrlands. ,\ laar communica-

vergroting

ding in schoolverband of op wijkni-

tie met de ouders in het Nederland,

veau en voorlichting hierover aan de

kon1t in vcrhouding nog \Vcinig voor

ouders.

De onder punt I genoemde cur<;ussen
Nederlands voor allochtone

uuders

2. Een goede heheersing van de Neder-

zouden in dit opzicht een pmitievc in-

land'>e taal is voor allochtonen een es-

vloed kunnen hebbcn.
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