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Bijlage A Beschrijvende statistieken  

Tabel A.1 

Beschrijvende statistieken van de variabelen in de verklarende analyses, 2017-2019 (gewogen, gebalanceerd 
panel, N = 2141)   

wave 1   wave 2   
 

range mean/% s.e. mean/% s.e. 

taalcijfer 0-10 4,7676 0,0499 5,5965 0,0447 

deelname aan taalles in azc 0-1 0,6029 0,0114 
  

deelname aan andere activiteit in azc 0-1 0,5265 0,0118 
  

duur van opvang in azc (in jaren) 0-max. 0,7715 0,0114 
  

aantal verhuizingen in opvangperiode 0-9 3,5962 0,0436 
  

inburgeringsstatus: nog bezig met 
inburgering 

0-1 0,2949 0,0109 0,3016 0,0101 

inburgeringsstatus: succesvol afgerond, 
inclusief vrijstelling 

0-1 0,0519 0,0051 0,3842 0,0107 

inburgeringsstatus: niet 
inburgeringsplichtig 

0-1 0,0407 0,0058 0,0468 0,005 

inburgeringsstatus: ontheven 0-1 0,1366 0,0075 
  

actief op arbeidsmarkt 0-1 0,3209 0,0112 0,5527 0,011 

actief in vrijwilligerswerk 0-1 0,3856 0,0114 0,4502 0,011 

leeftijd 18-24 jaar 0-1 0,3058 0,0122 0,2086 0,0094 

leeftijd 25-34 jaar 0-1 0,328 0,0109 0,3237 0,0104 

leeftijd 35-44 jaar 0-1 0,2104 0,0088 0,259 0,0094 

leeftijd 45 jaar en ouder 0-1 0,1557 0,0076 0,2087 0,0087 

migratieleeftijd 0-max. 30,3681 0,2833 31,8289 0,2601 

hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders 
(buitenland): max. basisonderwijs 

0-1 0,1997 0,0096 
  

hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders 
(buitenland): lager middelbaar onderwijs 

0-1 0,2183 0,0106 
  

hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders 
(buitenland): hoger middelbaar onderwijs 
of beroepsonderwijs 

0-1 0,287 0,0106 
  

hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders 
(buitenland): hoger onderwijs 

0-1 0,295 0,0104 
  

geslacht 0-1 0,3012 0,0107 
  

ervaren gezondheid 0-1 0,7488 0,0098 0,6969 0,01 

vestigingsintenties 0-1 0,9856 0,0029 
  

verblijfsduur in Nederland (in jaren) 0-max. 1,9588 0,0159 3,5851 0,0148 

meer contacten gekregen met Nederlandse 
buren 

0-1 0,54 0,0119 0,4996 0,0111 

minder contacten gekregen met 
Nederlandse vrienden 

0-1 0,3741 0,0115 0,4414 0,011 

meer contacten gekregen met Nederlandse 
vrienden 

0-1 0,6078 0,0116 0,5743 0,0109 

minder contacten gekregen met 
Nederlandse vrienden 

0-1 0,3258 0,011 0,3873 0,0107 

thuis voelen in Nederland 0-1 0,8073 0,0096 0,8108 0,0087 

 
Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens  
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Tabel A.2 

Beschrijvende statistieken van afronding van de inburgering naar taalcijfer, leeftijd en geslacht 2017-2019 
(gewogen, gebalanceerd panel, N = 2141)  
 taalcijfer  leeftijd  geslacht  
 

mean s.e. mean s.e. mean s.e. 

nog bezig met inburgering (nee) 5,254 0,036 35,042 0,201 0,320 0,009 

nog bezig met inburgering (ja) 4,477 0,060 34,941 0,366 0,301 0,013 

succesvol afgerond, inclusief 
vrijstelling (nee) 

4,694 0,036 34,906 0,211 0,311 0,008 

succesvol afgerond, inclusief 
vrijstelling (ja) 

6,199 0,048 35,395 0,307 0,324 0,015 

niet inburgeringsplichtig (nee) 4,931 0,032 35,593 0,178 0,309 0,007 

niet inburgeringsplichtig (ja) 7,415 0,130 19,224 0,303 0,461 0,041 

ontheven (nee) 5,329 0,033 33,566 0,190 0,320 0,008 

ontheven (ja) 3,348 0,062 42,803 0,386 0,281 0,017 

a N = aantal respondenten tussen 18 en 65 jaar. 
b  S.e. = standard error. 
 
Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens  
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Bijlage B  Aanvullende analyses eindmodel 

Tabel B.1 

Aanvullende verklarende analyse van de taalverbetering van Syrische statushouders in Nederland, 2017-2019 
(RE-model, ongewogen gebalanceerd panel, standard errors tussen haakjes)  

RE-model  
deelname aan taalles in azc 0,292*** 
 (0,061) 
deelname aan ander activiteit in azc  0,171*** 
 (0,061) 
duur van opvang in azc (in jaren)  -0,247*** 
 (0,082) 
aantal verhuizingen in opvangperiode  -0,034** 
 (0,017) 
inburgeringsstatus: succesvol afgerond, inclusief vrijstelling (ref = nog bezig met inburgeren)  0,242*** 
 (0,063) 
inburgeringsstatus: niet inburgeringsplichtig  0,813*** 
 (0,153) 
inburgeringsstatus: ontheven  -0,779*** 
 (0,089) 
actief op arbeidsmarkt  0,445*** 
 (0,049) 
actief in vrijwilligerswerk  0,319*** 
 (0,046) 
leeftijd 25-34 jaar (ref = 18-24 jaar)  -0,391*** 
 (0,095) 
leeftijd 35-44 jaar  -0,275** 
 (0,138) 
leeftijd 45 jaar en ouder 0,049 
 (0,210) 
migratieleeftijd  -0,063*** 
 (0,006) 
hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders (buitenland): lager middelbaar onderwijs (ref = 
max. basisonderwijs)  

0,663*** 

 (0,092) 
hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders (buitenland): hoger middelbaar en 
beroepsonderwijs  

0,807*** 

 (0,086) 
hoogst gevolgde opleiding in Syrië of elders (buitenland): hoger onderwijs  1,344*** 
 (0,088) 
geslacht (vrouw = 1)  0,062 
 (0,068) 
ervaren gezondheid 0,307*** 
 (0,054) 
vestigingsintenties  -0,094 
 (0,242) 
verblijfsduur in Nederland  0,452*** 
 (0,024) 
meer contacten gekregen met Nederlandse buren  0,265*** 
 (0,096) 
minder contacten gekregen met Nederlandse buren  0,180* 
 (0,094) 
meer contacten gekregen met Nederlandse vrienden  0,347*** 
 (0,110) 
minder contacten gekregen met Nederlandse vrienden  0,015 
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 (0,109) 
thuis voelen in Nederland  0,069 
 (0,057) 
constant 4,409*** 
 (0,322) 
variantie intercept  
  
observaties 4282 
R-squared 0,483 
N 2141 
a b = coëfficiënt. 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 
 
Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), ongewogen gegevens  
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