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Allochtonen migreren naar Nederland met de wens om erop vooruit te gaan. On-
danks dit mobiliteitsvoornemen en maatregelen voor onderwijsachterstandsbestrijding  
bevinden zij zich binnen het onderwijs nog steeds in een achterstandssituatie. Desal-
niettemin zijn er ook allochtonen met een succesvolle onderwijscarrière. Het leven en de  
onderwijscarrières van deze mensen, vormen een informatiebron die tot heden onderbenut 
is in het onderwijsachterstandsbeleid. Dit onderzoek voorziet in deze lacune. De onderzoeker 
heeft met behulp van de biografische interviewmethode een schat aan informatie vergaard 
over de succesbevorderende factoren in de opwaartse onderwijsmobiliteit van 18 Marok-
kaanse, 20 Hindostaanse en 17 autochtone academici, allen met een laag herkomstmilieu. 
In dit onderzoek is aandacht voor de invloed van klasse, etniciteit en gender, alsmede voor 
factoren in de gelegenheidsstructuur die bijdragen aan de opwaartse onderwijsmobiliteit.
De onderzoeker beantwoordt tevens de vraag welke maatregelen in het onderwijssysteem  
nodig zijn om de achterstand van allochtone leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen 
te reduceren. 
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