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Nederlandse samenvatting

De ‘tweede generatie’, kinderen die zijn geboren in het land waarnaar hun
ouders migreerden, vertegenwoordigen een aanzienlijk en groeiend aandeel
van de Europese bevolking. De onderwijsresultaten van deze kinderen zijn
in de afgelopen decennia uitgebreid bestudeerd, voortvloeiend uit de brede
constatering dat kinderen van immigranten vaak minder goed presteren dan
hun leeftijdsgenoten waarvan de ouders zijn geboren in het land waarin zij
worden grootgebracht. Aangezien onderwijs van cruciaal belang is voor hun
kansen op allerlei levensterreinen, staat het verklaren van het verschil in on-
derwijsresultaten tussen deze groepen hoog op de onderzoeksagenda. On-
derzoekers hebben verschillende factoren tegen het licht gehouden om te
verklaren waarom kinderen van migranten dikwijls problemen ervaren op
school. Hierbij is aandacht voor de migratieachtergrond van hun ouders
en daaraan gerelateerde hindernissen voor de onderwijsprestaties van hun
kinderen. Migrantenouders ondervinden bijvoorbeeld structurele obstakels
op de arbeidsmarkt, waardoor zij hun kinderen minder goed kunnen onder-
steunen. Daarnaast is het mogelijk dat migrantenouders meer dan andere
ouders moeite hebben bij het begeleiden van hun kinderen en hun onder-
wijstrajecten, omdat zij in het algemeen minder bekend zijn met het onder-
wijssysteem en de bredere institutionele en sociale context waarbinnen hun
kinderen opgroeien.

Terwijl de invloed van sociaaleconomische en culturele kenmerken van immi-
grantengezinnen op onderwijsprestaties van de tweede generatie uitgebreid
is bestudeerd, blijven alternatieve verklaringen onderbelicht. Er is weinig
onderzoek naar de rol van nationaliteit (staatsburgerschap) in de onderwijs-
prestaties van migrantenkinderen. Dit is opmerkelijk, aangezien kinderen in
de meeste Europese landen standaard de nationaliteit van hun ouders verkri-
jgen, en niet die van hun eigen geboorteland. Dit houdt in dat kinderen van
de tweede generatie voor het verkrijgen van deze nationaliteit grotendeels
afhankelijk zijn van de naturalisatie van hun ouders. Over de rol van nation-
aliteit in de kansen van migrantenkinderen in het algemeen en onderwijs-
prestaties in het bijzonder, is nog weinig bekend. In dit proefschrift staat het
theoretiseren en het analyseren van effecten van nationaliteit op onderwijs-
resultaten van de tweede generatie centraal. De centrale onderzoeksvraag
(geı̈ntroduceerd in Hoofdstuk 1) luidt als volgt: In hoeverre heeft de nation-
aliteit invloed op onderwijsresultaten van in Nederland geboren kinderen van immi-
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granten? Ik beantwoord deze vraag aan de hand van empirisch onderzoek
in Nederland; een land waarvan de nationaliteitswetgeving in grote lijnen
representatief is voor de Europese context. In Nederland geboren worden
geeft niet automatisch toegang tot de Nederlandse nationaliteit. Minderjarige
kinderen van migrantenouders zijn voor toegang tot het Nederlanderschap
afhankelijk van de naturalisatie van hun ouders. Meerderjarige kinderen
kunnen zelfstandig naturaliseren. Nederland vormt hiermee een geschikte
casus om te analyseren in hoeverre kinderen van immigranten van elkaar
verschillen in hun toegang tot het Nederlanderschap. Dit genereert inzicht in
de vraag in hoeverre en op welke wijze toegang tot de Nederlandse nation-
aliteit samenhangt met specifieke trajecten binnen het onderwijssysteem.

Onderzoek naar de relatie tussen nationaliteit en onderwijs in andere lan-
den dan Nederland toont aan dat het verkrijgen van de nationaliteit van het
vestigingsland een positief effect heeft op onderwijsresultaten van kinderen
van immigranten. Deze studies vragen echter om meer diepgang, zowel
vanuit conceptueel als vanuit methodologisch oogpunt. Ten eerste zijn de
onderliggende mechanismen van het effect van nationaliteit op onderwijs-
prestaties niet duidelijk geı̈dentificeerd in bestaande literatuur en zijn deze
niet ingebed in een overkoepelend theoretisch kader. Dit maakt het lastig te
doorgronden waarom en hoe naturalisatie ertoe doet. Ten tweede stel ik vast
dat het identificeren van de effecten van nationaliteit belangrijke methodol-
ogische uitdagingen met zich meebrengt, aangezien de positieve samenhang
tussen nationaliteit en onderwijs mogelijk (deels) een schijnverband is. Natu-
ralisatie is immers een kostbaar proces dat niet alle migrantengezinnen kun-
nen of willen doorlopen. Ouders die naturaliseren zijn mogelijk in een betere
positie om de onderwijsloopbaan van hun kinderen te ondersteunen, reeds
voordat naturalisatie aan de orde komt. Een dergelijk mechanisme illustreert
de noodzaak om te controleren voor selectie in naturalisatie.

Dit proefschrift adresseert de bestaande theoretische en empirische tekort-
komingen op twee manieren. Hoofdstuk 2 behelst een uitgebreide besprek-
ing van de bestaande literatuur en besteedt aandacht aan de verschillende
theoretische kanalen die nationaliteit en onderwijsresultaten met elkaar ver-
binden. Vanuit een levensloopperspectief veranker ik deze kanalen in een
overkoepelend theoretisch kader waarin de rol van gezins-, temporele en
institutionele dynamieken worden geı̈ntegreerd. Dit verrijkte theoretische
model vormt het fundament voor de empirische hoofdstukken 3 tot en met 5,
welke de patronen en effecten van naturalisatie analyseren aan de hand van
bevolkingsregisters op micro-niveau van het CBS. Ik volg verschillende co-
horten van migrantenkinderen die tussen 1995 en 2010 in Nederland zijn ge-
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boren, en traceer hun nationaliteitstransities en schoolresultaten tot 2016. Het
volgen van een gehele groep van de tweede generatie kinderen in Nederland
en het brede observatievenster bieden unieke methodologische mogelijkhe-
den om de effecten van nationaliteit op de onderwijsresultaten te identifi-
ceren en te doorgronden.

De volgende hoofdstukken voorzien in een samenvatting van de theoretis-
che bijdrage van dit proefschrift en de belangrijkste bevindingen uit de em-
pirische hoofdstukken.

Theoretische bijdragen

In bestaand onderzoek komen zowel de nationaliteit als de onderwijsresul-
taten van kinderen van immigranten uitgebreid aan bod. Deze twee zaken
worden echter hoofzakelijk afzonderlijk van elkaar geanalyseerd. Zo wordt
in onderzoek naar staatsburgerschap van kinderen van immigranten zelden
gekeken naar de mogelijke effecten hiervan op onderwijsprestaties, en laat lit-
eratuur over verschillen in onderwijsresultaten de nationaliteit van leerlingen
meestal ongemoeid. De enkele studies die nationaliteit en onderwijs wel in
relatie tot elkaar analyseren, bouwen niet expliciet op elkaar voort, waardoor
deze resultaten moeilijk in een breder overzicht te plaatsen zijn.

Hoofdstuk 2 heeft als doel de relevante onderzoeken samen te brengen en de
complementaire inzichten die hieruit voorvloeien uit te lichten. Dit doe ik aan
de hand van de sociologische levensloop benadering om de effecten van na-
tionaliteit op onderwijsprestaties verder inzichtelijk te maken, waarbij ik mij
richt op de dynamiek en onderlinge afhankelijkheid van levenslopen. Ten
eerste ben ik van mening dat onderzoek naar staatsburgerschap en onderwijs
rekening dient te houden met intergenerationele samenhang: kinderen zijn
wettelijk afhankelijk van hun ouders om de nationaliteit van het vestigings-
land te verkrijgen en kunnen dus zowel direct als indirect profiteren van de
naturalisatie van hun ouders. Dit vraagt om het inzichtelijk maken van natu-
ralisatie op familieniveau, wat afwijkt van eerdere perspectieven waarbij de
nadruk ligt op volwassenen.

Ten tweede laat ik zien dat de gevolgen van nationaliteit moeten worden
geplaatst binnen de specifieke structuur van kansen en beperkingen waarmee
scholieren van de tweede generatie worden geconfronteerd. Terwijl nation-
aliteitswetgeving een directe invloed heeft op de mogelijkheden voor vestig-
ing en verblijf van migrantengezinnen, wordt de schoolervaring van kinderen
in het vestigingsland bepaald door de kenmerken van het onderwijssysteem.
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Het is van groot belang om patronen en effecten van naturalisatie te bezien in
het licht van deze macro factoren, aangezien de waarde van de nationaliteit
van het vestigingsland kan variëren naar gelang de institutionele context
waarmee immigrantengezinnen te maken hebben. Ik analyseer het verkrijgen
van nationaliteit als een bron die de mate van zelfbeschikking van kinderen
en hun ouders vergroot, en zo ook hun bekwaamheid zich een weg te banen
in een complex institutioneel landschap als het onderwijssysteem. Dit per-
spectief bouwt voort op bestaande benaderingen, waarin de focus hoofdza-
kelijk ligt op toegenomen verwachtingen die ouders hebben wat betreft on-
derwijs, zonder dat hiermee inzicht wordt gegeven in de wijze waarop deze
verwachtingen zich vertalen naar daadwerkelijke investeringen in het onder-
wijs van hun kinderen.

Tot slot stel ik dat naturalisatie moet worden geanalyseerd in de context van
levenslopen. Naturalisatie is een proces dat geruime tijd voor de daadwerke-
lijke transitie in nationaliteit begint – namelijk wanneer aspirant-staatsburgers
zich gaan verdiepen in de vereisten en zich voorbereiden op een aanvraag.
Het proces duurt bovendien voort na het verkrijgen van de nationaliteit, ge-
tuige de voordelen van de nieuwe nationaliteit die immigranten op lange
termijn ervaren. Desondanks wordt naturalisatie veelal gemodelleerd als een
geı̈soleerde, eenmalige transitie in het leven van een individu, waarmee be-
langrijke temporele dynamieken onbelicht blijven. In mijn onderzoek daar-
entegen, plaats ik patronen en effecten van naturalisatie binnen de bredere
levensloop van kinderen, met een focus op wanneer nationaliteit wordt verkre-
gen en de vraag of timing van naturalisatie van belang is voor onderwijsuit-
komsten. Daarnaast laat ik zien dat de effecten van nationaliteit afhankelijk
zijn van de hulpbronnen van kinderen en hun ouders: naturalisatie voltrekt
zich niet in een vacuüm, maar hangt samen met andere individuele- en gezins-
kenmerken.

Empirische bevindingen

De levensloopbenadering vormt een sterk theoretisch uitgangspunt voor een
empirische analyse van de nationaliteit van kinderen van migranten. De drie
empirische hoofdstukken, gebaseerd op gepubliceerde of ingediende artike-
len, richten zich op drie onderling samenhangende deelvragen omtrent nat-
uralisatiepatronen van tweede generatie migranten in Nederland, en de ef-
fecten van deze patronen en trajecten op uitkomsten in het Nederlandse on-
derwijssysteem.
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Hoofdstuk 3 onderzoekt wie naturaliseert onder tweede generatie migranten in
Nederland, en wanneer en onder welke condities dat het geval is. Een beschri-
jvende analyse laat zien dat het overgrote merendeel van de kinderen van mi-
granten het Nederlanderschap verkrijgen via hun ouders, wat onderstreept
dat intergenerationele afhankelijkheid binnen de familie in acht genomen di-
ent te worden. Op basis van event history modellen analyseer ik vervol-
gens of toegang tot het Nederlanderschap onder kinderen van migranten
beı̈nvloed is door de invoering van restrictieve eisen voor naturalisatie in
de jaren negentig. Resultaten tonen aan dat kinderen van ouders die pas
in aanmerking kwamen voor naturalisatie na de invoering van een strenger
naturalisatiebeleid een lagere kans hadden om Nederlander te worden dan
hun tegenhangers wiens ouders onder meer liberale condities konden natu-
raliseren. Belangrijk is bovendien dat kinderen die Nederlander werden on-
der het restrictieve beleid een veel hogere kans hadden om te naturaliseren
met één ouder in plaats van met beide ouders, wat suggereert dat gezinnen
strategisch omgaan met de kosten voor naturalisatie. Dynamic modelling
van de kans op naturalisatie laat verder zien dat het negatieve effect van
de beleidswijziging afhangt van de specifieke eisen: hoewel migrantenoud-
ers die afstand moeten doen van hun oorspronkelijke nationaliteit (vanaf
1997) afzien van naturalisatie op de lange termijn, zorgen inburgeringseisen
(vanaf 2003) vooral voor uitstel. Meer algemeen laten de resultaten zien
dat migrantengezinnen verschillende naturalisatietrajecten volgen afhanke-
lijk van hun maatschappelijke omgeving, wat resulteert in verschillende nat-
uralisatiepatronen onder kinderen van migranten. Dit benadrukt het belang
van het gezin en contextuele factoren, en onderstreept de intergenerationele
impact van wijzigingen in nationaliteitswetgeving: eisen voor naturalisatie
voor migranten hebben een indirect effect op de toegang tot het Nederlan-
derschap van hun kinderen.

Hoofdstuk 4 en 5 toetsen vervolgens of uitstel – of afstel – van het verkrijgen
van het Nederlanderschap een negatief effect heeft op de onderwijsprestaties
van kinderen van migranten. Hoofdstuk 4 is verkennend en onderzoekt hoe
kinderen van migranten het Nederlandse onderwijssysteem navigeren, en of de na-
tionaliteit van het vestigingsland samenhangt met verschillende onderwijstrajecten.
De focus op volledige onderwijstrajecten in plaats van geı̈soleerde uitkom-
sten of overgangen van het ene opleidingstype naar een ander geeft waarde-
volle inzichten in hoe tweede generatie scholieren hun weg vinden in het
complexe Nederlandse schoolsysteem. In Nederland wordt scholieren een
specifiek onderwijstraject toegewezen vanaf twaalf jaar, wat hen voorbereidt
op een specifieke kwalificatie. Hoewel het mogelijk is van traject te wisse-
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len vereist dit informatie en kennis die niet aanwezig is onder alle gezin-
nen. Op basis van de hypothese dat de nationaliteit van het vestigingsland
het migrantengezinnen makkelijker maakt om keuzes te maken, analyseer ik
of scholieren die het Nederlanderschap verkregen mobieler zijn binnen het
onderwijslandschap dan hun tegenhangers zonder de Nederlandse nation-
aliteit. Met dat doel maak analyseer ik de opeenvolgende overgangen tussen
schooltypes die scholieren maken in het voortgezet onderwijs. Beschrijvende
resultaten laten zien dat een meerderheid van de tweede generatie scholieren
een standaardroute volgt in het voortgezet onderwijs, maar dat meer dan een
kwart niet in het traject blijft waarin zij oorspronkelijk waren begonnen. Ik
laat een veelvoud aan trajecten zien, waarbij scholieren omhoog en omlaag
bewegen tussen de verschillende onderwijstypen maar ook het Nederlandse
onderwijssysteem verlaten en weer terugkomen. In de regressies analyseer
ik of naturalisatie samenhangt met specifieke mobiliteitspatronen. Resul-
taten tonen aan dat studenten die Nederlander werden voor hun twaalfde
een hogere kans hebben om in een opwaarts mobiliteitstraject te zitten, en
minder kans hebben om zonder diploma van school te gaan. Dit suggereert
dat naturalisatie scholieren en hun gezin helpt om te profiteren van de ach-
terdeuren en vangnetten van het flexibele onderwijssysteem. Hoewel het ex-
ploratieve karakter van hoofdstuk 4 geen causale relaties impliceert, geeft het
een eerste indicatie dat naturalisatie lange-termijn effecten heeft op de onder-
wijstrajecten van tweede generatie migranten.

Hoofdstuk 5 gaat specifieker in op het effect van naturalisatie door te onder-
zoeken in welke mate het effect van de nationaliteit van het vestigingsland gedreven
wordt door selectie van ouders in naturalisatie, en of het effect afhangt van timing of
persoonskenmerken. Ik ontwikkel een empirische strategie op basis van gezin
fixed-effects om te achterhalen of (een deel van) de geconstateerde positieve
relatie tussen naturalisatie en de schoolprestaties van kinderen een schijnver-
band is. Dit zou het geval zijn wanneer ongemeten kenmerken van ouders
samenhangen met zowel de kans op naturalisatie als de schoolprestaties van
hun kinderen. Om voor dergelijke ongemeten kenmerken op gezinsniveau
te controleren vergelijk ik Cito scores van zussen en broers die het Nederlan-
derschap op verschillende leeftijden verkregen. Deze strategie is niet alleen
meer robuust tegen vertekeningen door selectie, maar maakt bovendien mo-
gelijk om te meten of de timing van naturalisatie ertoe doet. Dit bouwt voort
op bestaand onderzoek dat zich louter richt op de vaag of kinderen genatu-
raliseerd zijn of niet op het moment van observatie. Een belangrijke bevin-
ding in hoofdstuk 5 is dat de relatie tussen naturalisatie en onderwijs niet
volledig gedreven wordt door selectie: scholieren die Nederlander werden
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vroeg in hun kindertijd hebben significant hogere Citoscores dan hun niet-
genaturaliseerde tegenhangers, zelfs wanneer voor ongemeten gezinsken-
merken gecontroleerd wordt via de vergelijking met zussen of broers. Dit
komt overeen met de bevindingen van verschillende studies die een oorzaak-
gevolg relatie vaststellen tussen naturalisatie en onderwijsuitkomsten in an-
dere landen. Bovendien vind ik bewijs dat de timing van naturalisatie ertoe
doet. Hoe later scholieren Nederlander worden, des te zwakker is het posi-
tieve effect daarvan op hun Citoscore. Meer specifiek laten de resultaten zien
dat kinderen vooral profijt hebben van het Nederlanderschap wanneer dit
verkregen wordt voordat zij aan het basisonderwijs beginnen. Onderzoekers
zouden daarom niet alleen oog moeten hebben voor de vraag of de nation-
aliteit van het vestigingsland door migrantengezinnen verkregen wordt maar
ook wanneer. Hoofdstuk 5 geeft meer bewijs dat het effect van naturalisatie
niet gelijk is voor alle scholieren: het doet er vooral toe voor kinderen wiens
ouders een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dit sug-
gereert dat naturalisatie vooral als een compenserend instrument function-
eert dat de onderwijsprestaties bevordert van kinderen waarvan de ouders
beperkte middelen hebben. Hoewel vergelijkbare compenserende mechanis-
men in de literatuur over naturalisatie van eerste generatie migranten zijn
vastgesteld is er sprake van veel minder aandacht voor de tweede generatie.
Hoofdstuk 5 roept daarom op tot meer onderzoek naar factoren die de rele-
vantie van naturalisatie voor kinderen van migranten conditioneren.

Conclusie

Hoewel er zowel in onderzoek als in officiële stastieken ruim aandacht wordt
besteed aan de tweede generatie, is nog steeds weinig bekend over de ju-
ridische drempels waarmee kinderen van immigranten te maken krijgen in
landen waarin zij opgroeien, maar waarvan zij niet automatisch staatsburger
zijn. Dit proefschrift laat zien dat het niet hebben van de nationaliteit van het
land waar kinderen opgroeien een negatieve uitwerking heeft op onderwi-
jskansen van de tweede generatie. Zo blijken kinderen met de Nederlandse
nationaliteit aan het eind van de basisschool betere Cito-scores te behalen en
beter in staat te zijn zich een weg te banen door het complexe systeem van
voortgezet onderwijs dan kinderen zonder de Nederlandse nationaliteit. Met
andere woorden: het verkrijgen van het Nederlanderschap heeft niet alleen
invloed op de prestaties van scholieren, maar houdt ook verband met hun
mobiliteit en het type onderwijs waartoe zij toegang hebben. Tegen deze
achtergrond zullen recente restricties in de toegang tot het Nederlanderschap
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van immigrantenouders het verschil in onderwijsresultaten tussen kinderen
met en zonder de Nederlandse nationaliteit verder doen toenemen en zo ook
de verschillen tussen kinderen met en zonder migratieachtergrond. Een be-
langrijke kanttekening hierbij is dat de effecten van nationaliteit op onderwi-
jsprestaties niet uniform zijn: ze moeten worden bezien in de context van de
levensloop en sociale relaties van individuen. Staatsburgerschap doet er met
name toe wanneer dit verkregen is tijdens de vroege jeugd en wanneer het
families betreft die structurele hindernissen ervaren in het vestigingsland. Dit
suggereert dat het faciliteren van vroege toegang tot het verkrijgen van staats-
burgerschap voor kinderen van immigranten als hefboom kan fungeren, in
het bijzonder voor de minst bevoordeelde gezinnen. Gezien aanhoudende
hindernissen die kinderen van immigranten over het algemeen ervaren bin-
nen en buiten het schoolsysteem, is voortzetting van onderzoek naar po-
tentiële verzachtende factoren zoals toegang tot staatsburgerschap van cru-
ciaal belang.
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