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Niet-westerse allochtone leerlingen zitten vooral op mavo en

vbo, de tweede generatie volgt vaker onderwijs op havo- en

vwo-niveau dan de eerste generatie. De tweede generatie niet-

westerse allochtonen op het havo en vwo haalt ook betere exa-

menresultaten dan de eerste generatie. Bij het vbo en mavo zijn

de examenresultaten van de eerste en tweede generatie onge-

veer gelijk. Dat neemt niet weg dat de examenresultaten van de

niet-westerse leerlingen op alle onderwijsniveaus achterblijven

bij die van de autochtone leerlingen.

De arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen ligt ver onder

die van autochtonen. Bij de tweede generatie is zij echter fors

hoger voor alle onderscheiden leeftijdsklassen. Ongeveer de helft

van de 25–44-jarigen van de eerste generatie niet-westerse

allochtonen heeft werk. Van de tweede generatie hebben drie van

de vier niet-westerse allochtonen van deze leeftijd een baan.

Opleiden loont. Hoe hoger de opleiding, des te hoger is de arbeids-

deelname. Bij de laag en middelbaar geschoolden is er geen ver-

schil per generatie. De hoogopgeleiden van de eerste generatie blij-

ven steken op een arbeidsdeelname van 58 procent, terwijl acht

van de tien hoogopgeleide allochtonen van de tweede generatie

betaald werk hebben. Dat is evenveel als onder de autochtone

bevolking.

Minder en later kinderen
Allochtone vrouwen in Nederland krijgen gemiddeld meer kinde-

ren dan autochtone vrouwen, maar het verschil in kindertal is in

de loop van de jaren negentig kleiner geworden. Vooral Turkse en

Marokkaanse vrouwen krijgen minder kinderen. Bovendien krij-

gen deze vrouwen hun eerste kind nu op latere leeftijd. Niet voor

alle leeftijden zijn de vruchtbaarheidscijfers van allochtonen van

de tweede generatie laag vergeleken met de eerste generatie. Suri-

naamse en Antilliaanse vrouwen van de tweede generatie die jon-

ger dan 30 jaar zijn, krijgen minder kinderen dan hun moeders, de

vrouwen van 30 jaar of ouder krijgen daarentegen meer kinderen

dan de eerste generatie. Dat geeft aan dat van uitstel niet altijd

afstel komt. Net als Nederlandse vrouwen beginnen ze op steeds

latere leeftijd aan kinderen. §

Anne Katrien Amse

Tweede generatie beter opgeleid

Integratiewinst

Niet-westerse allochtonen hebben een forse
achterstand op de autochtone Nederlanders op het
gebied van onderwijsprestaties, arbeidsparticipatie en
inkomen. De tweede generatie staat er echter een stuk
beter voor dan de eerste, al heeft ook zij nog een
achterstand ten opzichte van de autochtone bevolking.
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