
6. Jongeren hoger opgeleid

Niet-westerse allochtonen zijn lager opgeleid dan autochtonen. Van de allochtonen is
ongeveer zes op de tien laag opgeleid, van de autochtonen vier op de tien. Bij beide be-
volkingsgroepen is het onderwijsniveau licht toegenomen tussen 1997 en 2002. Van
de grote herkomstgroepen zijn de Surinamers en Antillianen beter opgeleid dan Tur-
ken en Marokkanen. De tweede generatie van 25 t/m 34 jaar heeft een beduidend hoger
onderwijsniveau dan dezelfde leeftijdsgroep in de eerste generatie.

Het hoogst behaalde onderwijsniveau van de autochtone en niet-westerse al-
lochtone bevolking neemt licht toe. Tussen de perioden 1997–1999 en 2000–2002
is het aandeel laagopgeleiden gedaald, terwijl het aandeel hoogopgeleiden is
gestegen. Bij zowel autochtonen als allochtonen daalde het aandeel laagopgelei-
den met 1 procentpunt en steeg het aandeel hoogopgeleiden eveneens met on-
geveer 1 procentpunt.
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Enquête Beroepsbevolking

De cijfers die in dit stuk zijn gebruikt zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevol-
king (EBB). De EBB is een steekproefonderzoek, waarvoor jaarlijks van ongeveer 100
duizend personen gegevens over hun onderwijshistorie worden verzameld. Hoewel
het dus gaat om een grote enquête, hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheids-
marge. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de allochtonen in Ne-
derland is gebruik gemaakt van driejaarsgemiddelden.

6.1 Het onderwijsniveau van de bevolking van 15–64 jaar naar herkomstgroepering
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Allochtone mannen en vrouwen beiden laag opgeleid

Mannen zijn hoger opgeleid dan vrouwen, dit geldt zowel voor de autochtone
als de niet-westers allochtone bevolking. De verschillen tussen autochtone
mannen en vrouwen wat betreft het opleidingsniveau zijn echter wel steeds
kleiner geworden. Binnen de groep van 25 t/m 34 jaar is dit verschil tussen
mannen en vrouwen zelfs geheel verdwenen. Bij allochtonen is het beeld an-
ders. Ze zijn relatief laag opgeleid en dit geldt voor mannen en vrouwen in ge-
lijke mate. Er is dan ook weinig verschil in onderwijsniveau tussen mannen en
vrouwen, ook niet in de groep van 25 t/m 34 jaar. Allochtone mannen zijn dus
even laag opgeleid als allochtone vrouwen.

Minder verschillen naar leeftijd bij allochtonen

Het aandeel laagopgeleiden binnen de autochtone bevolking is afgenomen.
Het opleidingsniveau van de autochtone bevolking is daardoor toegenomen.
Onder de personen van 25 t/m 34 jaar is het aandeel laagopgeleiden het
kleinst. Ongeveer een op de vijf van hen heeft een opleiding op hoogstens
vbo-niveau. Onder degenen van 55 t/m 64 jaar is het aandeel laagopgeleiden
met ongeveer de helft het grootst. In de groep van 25 t/m 64 jaar worden ieder
jaar de 64-jarigen vervangen door de mensen die 25 jaar zijn geworden. Hier-
door stijgt het onderwijsniveau van de autochtone bevolking gestaag.

Onder allochtonen zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen veel beperk-
ter. Zowel onder de personen van 25 t/m 34 jaar als die van 35 t/m 44 jaar was
het aandeel laagopgeleiden in de periode 2000–2002 iets groter dan de helft. In

48 Centraal Bureau voor de Statistiek

6.2 Het onderwijsniveau van de bevolking van 25–34 jaar naar geslacht en herkomstgroepering
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de groep van 55 t/m 64 jaar was dit ongeveer driekwart. Bij de jongere niet-
westerse allochtonen (25–34 jaar) is de groep middelbaar opgeleiden duidelijk
groter dan in de oudere leeftijdsgroepen.

Surinamers en Antillianen hoger opgeleid

Het onderwijsniveau van Turken en Marokkanen verschilt nauwelijks van el-
kaar. Voor beide groepen geldt dat ongeveer driekwart van de bevolking
hoogstens een opleiding in het basisonderwijs (bo), mavo of voorbereidend
beroepsonderwijs (vbo) heeft voltooid. Het onderwijsniveau van Surinamers
en Antillianen wijkt duidelijk af van dat van Turken en Marokkanen. Onge-
veer de helft van de Surinamers en Antillianen heeft hoogstens een opleiding
voltooid van het niveau bo, mavo of vbo. Ook het aandeel hoogopgeleiden
verschilt aanzienlijk. Het percentage Antillianen en Surinamers met een hbo-
of wo-diploma ligt ongeveer drie keer zo hoog als onder Turken en Marokka-
nen. In vergelijking met de autochtone bevolking zijn Antillianen en Surina-
mers wel iets lager opgeleid. Maar wat betreft het aandeel hoogopgeleiden
lijken Surinamers en Antillianen wel meer op de autochtonen dan op de Tur-
ken en Marokkanen.

Eerste generatie lager opgeleid

Binnen de verschillende leeftijdsgroepen zijn er grote verschillen in oplei-
dingsniveau tussen allochtonen van de eerste en de tweede generatie. Zo blijkt
dat de tweede generatie van 25 t/m 34 jaar ongeveer twee keer zo vaak een
hoog onderwijsniveau heeft als de eerste generatie van dezelfde leeftijd. Deze
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6.3 Het onderwijsniveau van de bevolking van 15–64 jaar naar leeftijd en herkomstgroepering, 200–2002
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leeftijdsgroep in de tweede generatie bestaat voor een groot deel uit Surinamers
en Antillianen die over het algemeen wat hoger zijn opgeleid. Voor de oudere
leeftijdsgroepen is het verschil tussen de eerste en tweede generatie nog gro-
ter. Het aantal tweede generatie allochtonen van 35 jaar of ouder is echter
beperkt.
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6.4 Het onderwijsniveau van de bevolking van 15–64 jaar naar herkomstgroepering, 2000–2002
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6.5 Het onderwijsniveau van de niet-westerse allochtonen van 15–64 jaar naar leeftijd en generatie, 2000–2002
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