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Op weg naar het hoger onderwijs

• Havo en vwo worden voornamelijk bevolkt door autochtone leerlingen, het 

beroepsonderwijs door niet-westerse allochtone leerlingen.

• Niet-westerse allochtone jongeren bereiken het hoger onderwijs vaker via een omweg dan 

autochtone jongeren: hbo via mbo, de universiteit via het hbo. Vaker late instromers.

• Vele niet-westerse allochtone jongeren zijn afkomstig uit (grootstedelijke) aandachtwijken 

en behoren tot gemeenschappen met een gemiddeld lager opleidingsniveau en een minder 

gunstige arbeidsmarktpositie.

• Bevinding: veel niet-westerse allochtone jongeren betreden het hoger onderwijs vanuit een 

geheel andere context dan vele autochtone jongeren. Het Nederlandse hoger onderwijs als 

‘vreemde bodem’.

• Vraag: zijn niet-westerse allochtone studenten voor hun studiesucces hiermee meer 

afhankelijk van de leeromgeving dan autochtone studenten?



Bevindingen op basis van 1CijferHO

1. Analyse op totale studentenpopulatie:

 Autochtonen hebben een grotere kans op studiebehoud en afstuderen dan niet-

westerse allochtone studenten (ook na constant houden van andere 

achtergrondkenmerken in het 1CijferHO bestand zoals vooropleiding, geslacht, 

studiesector, instroommoment). 

2. Analyse op afzonderlijke etnische groepen (vergelijking 

groepen mogelijk):

 Bij autochtone studenten hangen vooropleiding en studiesector veel meer samen met 

de kans op studiebehoud en afstuderen dan bij niet-westerse allochtone groepen: 

andere dynamiek?

 Indicatie dat voor niet-westerse allochtone studenten studiesucces op een andere 

manier tot stand komt dan voor autochtone studenten: student of systeem?



Een theoretische invalshoek ter verklaring van verschillen in studiesucces: 

Sociale en academische integratie (Tinto, 1976; 1993)

1. Sociale integratie: het proces van contacten leggen/vrienden maken

2. Academische integratie: het proces van leren/studeren

Waarom zijn sommige groepen beter sociaal en academisch geintegreerd dan

andere groepen?
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docenten en 
studentbegeleiders

Meer sociale en 
academische

integratie
Meer studiesucces



Institutionele habitus (Bourdieu, 1997; Reay, David en Ball 2001; Thomas, 2002)

Institutionele habitus:

‘De invloed van een culturele groep of sociale klasse op het gedrag van individuen, zoals 

deze plaatsvindt via een organisatie’ (Thomas 2002)

Anders geformuleerd:

‘Een organisatie (opleiding, instelling) bestaat uit een bepaalde groep personen (docenten, 

studentbegeleiders, management) die met elkaar overeenstemming hebben over wat als 

‘goed’ gezien wordt en daarmee invloed uitoefent op het gedrag van individuen 

(studenten).’ (Wolff, 2013) 
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Focus op etniciteit?

1. Student van autochtone herkomst: “Ik moet even denken, maar volgens mij zijn mijn mede-studenten
allemaal toch wel vrij Hollandse studenten. (…) Ik weet het niet. Het valt me ook niet zo op.”

2. Student van Surinaamse herkomst: “Op mijn studie praten mensen over: wat gaan we doen met de 
integratie, wat gaan we doen met die allochtonen. Echt vanuit een ‘wij’ positie, van: we praten vanuit de 
positie van de blanke Nederlanders. Ik heb me nog nooit zo allochtoon gevoeld als op de universiteit.”



Opleidingen vergeleken: onderzoek bij 9 opleidingen

9 opleidingen: 3 wo-, 6 hbo-opleidingen

Bestudering van:

a) 1e studiejaar

b) Interacties tussen studenten enerzijds en studiegenoten, docenten en studentbegeleiders anderzijds

c) Opleidingsstructuur

Constatering:

• Bij 6 opleidingen (4 hbo en 2 wo) presteren autochtone studenten veel beter dan NW-allochtone studenten.

• Bij 3 opleidingen (2 hbo en 1 wo) presteren NW-allochtone en autochtone studenten vrijwel hetzelfde.

Vraag: Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt?



Opleidingen met gelijk studiesucces voor NW-allochtone en autochtone 

studenten

Student van Antilliaanse herkomst: “Mijn studieloopbaancoach gaf me een schop onder mijn kont als ik iets 
moest inleveren. Zij heeft me ook een spiegel voorgehouden en me laten zien dat de motivatie in mijzelf zit.”

Student van Turkse herkomst : “Je wordt hier op de opleiding wat socialer gemaakt tegenover mensen die je 
niet kent. Dat vind ik een goede zaak. Ik zou in het eerste jaar niet zo snel op iemand afstappen die ik niet 
kende. En nu wel.”

Docent: “We zorgen goed voor onze studenten. Veel begeleiding en veel contacturen.”

Docent: “We besteden aandacht aan bijvoorbeeld ongelijke inkomensverdeling of toetreding van Turkije tot de 
EU. Dat zijn onderwerpen die leven, zeker ook omdat hier veel allochtonen zijn”.



Opleidingen waar autochtone studenten meer studiesucces behalen dan 

NW-allochtone studenten

Ervaringen van 2 studenten van dezelfde opleiding

HBO-student van autochtone herkomst: “In de klas is het gezellig, we doen veel met 
elkaar. We gaan uit, wat eten, wat drinken, gewoon gezellig.”

HBO-student van Marokkaanse herkomst: “Ik vind het wel jammer dat er studenten 
stoppen, omdat ze zich weggepest voelen alleen omdat ze een hoofddoek dragen of 
Marokkaans zijn. Vaak waren er dingen aan de hand in de klas en ging de leerkracht 
gewoon door met de les.”



Bevindingen

Opleidingen met kleine verschillen in studiesucces tussen niet-westerse allochtone

en autochtone studenten in het 1e studiejaar faciliteren sociale netwerken voor alle

studenten (en daarmee het opbouwen van hun sociaal kapitaal) .

Dit, door een combinatie van:

• Veel sturing (expliciete instructie, groepsindeling, snel roulatiesysteem, aanwezigheid)

• Betrokken docenten en studentbegeleiders (studenten ‘herkennen’, ‘kennen’ en ‘erkennen’)

• Kleinschaligheid (kleine groepen, blokonderwijs, samenhang tussen vakken: thematisch onderwijs)



Iedere leeromgeving, ieder cohort: een eigen dynamiek
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Zijn niet-westerse allochtone studenten voor hun studiesucces 

meer afhankelijk van de leeromgeving dan autochtone studenten?



Tot slot

• Sociaal (laten) studeren stimuleert tot succesvol studeren

• ‘Geen prestatie zonder relatie’

(Rutger Kappe, Lector Studiesucces Hogeschool InHolland, april 2017)



Dank voor uw aandacht!


