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Bijlage A Kenmerken van de onderzoekspopulatie 

Tabel A.1  

Kenmerken van de onderzoekspopulatie in 2017 en in 2019 (gewogen) (n = 2391; in procenten) 
 2017 2019 
inburgeringssituatie (peildatum 1 juli 2019) n % n % 
examen behaald, inclusief vrijstellinga   1233 53,8 
examen (nog) niet behaald   697 29,9 
ontheffingb   393 16,2 
missing    68  
     
ervaren gezondheid – matig/(zeer) slecht 687 27,8 764 30,8 
langdurige aandoening(en) – ja 550 22,1 592 23,9 
beperking in functioneren – ja 679 27,3 739 30,2 
psychische gezondheid – slecht 982 41,8 905 38,4 
missing   1  
     
activiteiten azc – taalles 1299 54,8   
activiteiten azc – vrijwilligerswerk 974 40,9   
activiteiten azc – betaald werk 127 5,6   
activiteiten azc – scholing 291 15,9   
     
vrouw 798 31,9   
     
leeftijd      
18-24 jaar 483 22,6   
25-34 jaar 831 35,9   
34-44 jaar 618 24,2   
>44 jaar 459 17,3   
     
opleidingsniveau     
max. basisonderwijs 459 18,7   
lager middelbaar onderwijs 423 17,9   
hoger middelbaar onderwijs 734 30,9   
hoger onderwijs 759 32,5   
missing 16    
     
gezinssituatie     
alleenstaand, geen kinderen 607 29,5   
partner, geen kinderen 282 12,0   
partner en kinderen 1428 55,1   
kinderen, geen partner 74 3,4   
     
jaar van toekenning verblijfsvergunning     
2014 483 21,7   
2015 1059 43,7   
2016 of later 843 34,6   
missing 6    

a Statushouders kunnen een (tijdelijke) vrijstelling van de inburgeringsplicht krijgen als ze een diploma 
van een Nederlandse onderwijsinstelling hebben behaald of een opleiding volgen. 

b Statushouders kunnen een ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen als ze een psychische of 
lichamelijke beperking of een verstandelijke handicap hebben of als het ze niet lukt om aan de 
inburgeringsvereisten te voldoen, hoewel ze zich aantoonbaar voldoende ingespannen hebben.  

 
Bron: SCP/CBS (NSN2017 en NSN2019 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens 
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Bijlage B 

Tabel B.1 

Invloed van gezondheid en persoonskenmerken (2017) op het behalen van het inburgeringsexamen (2019) 
(model 1), met toevoeging van activiteiten in het azc (model 2), gecorrigeerd voor jaar van toekenning 
verblijfsvergunning (n = 1916; in OR en betrouwbaarheidsintervallen ‒ 95% BI)a, b 

 inburgeringsexamen 
behaaldc 

inburgeringsexamen 
behaaldc 

 model 1 model 2 
 OR (BI) OR (BI) 
slechte ervaren gezondheid 0,72 (0,56-0,93) 0,72 (0,56-0,94) 
activiteiten azc – taalles  1,03 (0,81-1,30) 
activiteiten azc – vrijwilligerswerk  1,33 (1,05-1,67) 
activiteiten azc – betaald werk  1,16 (0,72-1,86) 
activiteiten azc – scholing  0,83 (0,61-1,13) 
   
vrouw 0,89 (0,69-1,14) 0,96 (0,74-1,24) 
   
leeftijd (referentie = 18-24 jaar)   
25-34 jaar 1,49 (1,11-2,00) 1,43 (1,06-1,93) 
35-44 jaar 1,57 (1,09-2,27) 1,50 (1,03-2,17) 
>44 jaar 0,96 (0,63-1,47) 0,92 (0,60-1,40) 
   
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)   
lager middelbaar onderwijs 2,19 (1,47-3,24) 2,20 (1,48-3,27) 
hoger middelbaar onderwijs 4,68 (3,26-6,72) 4,56 (3,17-6,56) 
hoger onderwijs 5,15 (3,60-7,36) 4,92 (3,43-7,06) 
   
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)   
partner, geen kinderen 0,96 (0,68-1,36) 0,94 (0,66-1,33) 
partner en kinderen 1,26 (0,93-1,70) 1,26 (0,93-1,71) 
kinderen, geen partner 1,01 (0,49-2,07) 1,03 (0,50-2,12) 
   
langdurige aandoening(en) 0,65 (0,50-0,86) 0,65 (0,49-0,86) 
activiteiten azc – taalles  1,03 (0,82-1,30) 
activiteiten azc – vrijwilligerswerk  1,33 (1,06-1,68) 
activiteiten azc – betaald werk  1,16 (0,72-1,86) 
activiteiten azc – scholing  0,82 (0,61-1,12) 
   
vrouw 0,88 (0,69-1,13) 0,95 (0,74-1,23) 
   
leeftijd (referentie = 18-24 jaar)   
25-34 jaar 1,47 (1,10-1,98) 1,42 (1,05-1,91) 
35-44 jaar 1,60 (1,10-2,30) 1,51 (1,04-2,20) 
>44 jaar 0,96 (0,63-1,46) 0,91 (0,60-1,40) 
   
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)   
lager middelbaar onderwijs 2,23 (1,50-3,31) 2,25 (1,51-3,35) 
hoger middelbaar onderwijs 4,77 (3,32-6,85) 4,64 (3,23-6,68) 
hoger onderwijs 5,25 (3,68-7,51) 5,02 (3,50-7,19) 
   
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)   
partner, geen kinderen 0,95 (0,68-1,35) 0,94 (0,66-1,33) 
partner en kinderen 1,26 (0,93-1,70) 1,26 (0,93-1,71) 
kinderen, geen partner 1,02 (0,50-2,09) 1,04 (0,51-2,14) 
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beperking in functioneren 0,62 (0,48-0,80) 0,62 (0,48-0,80) 
activiteiten azc – taalles  1,04 (0,82-1,32) 
activiteiten azc – vrijwilligerswerk  1,33 (1,06-1,69) 
activiteiten azc – betaald werk  1,13 (0,70-1,83) 
activiteiten azc – scholing  0,83 (0,61-1,13) 
   
vrouw 0,93 (0,72-1,19) 1,01 (0,78-1,30) 
   
leeftijd (referentie = 18-24 jaar)   
25-34 jaar 1,54 (1,15-2,08) 1,49 (1,10-2,01) 
35-44 jaar 1,64 (1,14-2,37) 1,56 (1,07-2,27) 
>44 jaar 0,97 (0,64-1,48) 0,93 (0,61-1,42) 
   
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)   
lager middelbaar onderwijs 2,19 (1,48-3,26) 2,21 (1,49-3,29) 
hoger middelbaar onderwijs 4,81 (3,35-6,91) 4,68 (3,25-6,74) 
hoger onderwijs 5,19 (3,63-7,42) 4,95 (3,45-7,11) 
   
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)   
partner, geen kinderen 0,97 (0,69-1,37) 0,95 (0,67-1,35) 
partner en kinderen 1,25 (0,92-1,69) 1,25 (0,92-1,70) 
kinderen, geen partner 1,00 (0,49-2,03) 1,02 (0,50-2,08) 
   
slechte psychische gezondheid 0,86 (0,69-1,07) 0,85 (0,68-1,06) 
activiteiten azc – taalles  1,05 (0,83-1,32) 
activiteiten azc – vrijwilligerswerk  1,34 (1,06-1,69) 
activiteiten azc – betaald werk  1,16 (0,72-1,86) 
activiteiten azc – scholing  0,83 (0,61-1,13) 
   
vrouw 0,88 (0,69-1,13) 0,96 (0,74-1,24) 
   
leeftijd (referentie = 18-24 jaar)   
25-34 jaar 1,43 (1,06-1,92) 1,38 (1,02-1,86) 
35-44 jaar 1,47 (1,02-2,11) 1,40 (0,97-2,02) 
>44 jaar 0,84 (0,56-1,27) 0,80 (0,53-1,22) 
   
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)   
lager middelbaar onderwijs 2,22 (1,50-3,29) 2,24 (1,51-3,32) 
hoger middelbaar onderwijs 4,83 (3,37-6,92) 4,69 (3,26-6,74) 
hoger onderwijs 5,37 (3,76-7,66) 5,12 (3,57-7,34) 
   
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)   
partner, geen kinderen 0,95 (0,67-1,34) 0,93 (0,65-1,32) 
partner en kinderen 1,24 (0,91-1,67) 1,24 (0,92-1,68) 
kinderen, geen partner 0,99 (0,49-2,01) 1,01 (0,49-2,06) 

a Een OR <1 betekent een kleinere kans op het behalen van het inburgeringsexamen en een OR >1 een 
grotere kans op het behalen van het inburgeringsexamen. Een OR is significant met p = < 0,05 als het 
95%-betrouwbaarheidsinterval niet 1 bevat. 

b De gezondheidsindicatoren zijn om en om meegenomen in het model. 

c Inburgeringsexamen behaald, inclusief vrijstelling, versus examen niet behaald (referentie). Ontheffing 
is uit deze analyses gelaten. 

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



 

6 
 

Bijlage C 

Tabel C.1 

Invloed van gezondheid en persoonskenmerken (2017) op het krijgen van ontheffing voor inburgering (2019), 
gecorrigeerd voor jaar van toekenning verblijfsvergunning (n = 2304; in OR en betrouwbaarheidsintervallen ‒ 
95% BI)a, b 

 ontheffing gekregenc 
 OR (BI) 
slechte ervaren gezondheid 1,27 (0,95-1,70) 
vrouw 0,89 (0,66-1,21) 
  
leeftijd (referentie = 18-34 jaar)  
35-44 jaar 2,39 (1,69-3,39) 
>44 jaar 5,70 (3,84-8,45) 
  
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)  
lager middelbaar onderwijs 0,34 (0,24-0,48) 
hoger middelbaar onderwijs 0,10 (0,07-0,14) 
hoger onderwijs 0,04 (0,02-0,06) 
  
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)  
partner, geen kinderen 0,75 (0,40-1,43) 
partner en kinderen 1,59 (1,03-2,43) 
kinderen, geen partner 2,45 (1,18-5,10) 
  
langdurige aandoening(en) 1,58 (1,17-2,13) 
vrouw 0,90 (0,67-1,23) 
  
leeftijd (referentie = 18-34 jaar)  
35-44 jaar 2,34 (1,65-3,31) 
>44 jaar 5,35 (3,61-7,93) 
  
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)  
lager middelbaar onderwijs 0,33 (0,23-0,47) 
hoger middelbaar onderwijs 0,10 (0,07-0,14) 
hoger onderwijs 0,04 (0,02-0,06) 
  
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)  
partner, geen kinderen 0,75 (0,39-1,42) 
partner en kinderen 1,57 (1,02-2,40) 
kinderen, geen partner 2,43 (1,17-5,07) 
  
beperking in functioneren 1,67 (1,26-2,23) 
vrouw 0,82 (0,60-1,13) 
  
leeftijd (referentie = 18-34 jaar)  
35-44 jaar 2,38 (1,68-3,36) 
>44 jaar 5,67 (3,86-8,33) 
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a Een OR <1 betekent een kleinere kans op ontheffing voor het inburgeringsexamen en een OR >1 een 
grotere kans op ontheffing voor het inburgeringsexamen. Een OR is significant met p = < 0,05 als het 
95%-betrouwbaarheidsinterval niet 1 bevat. 

b De gezondheidsindicatoren zijn om en om meegenomen in het model. 
c In deze analyse zijn de mensen die ontheffing hebben gekregen voor het inburgeringsexamen afgezet 

tegen de rest (al dan niet examen behaald = referentie). 

opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)  
lager middelbaar onderwijs 0,33 (0,24-0,47) 
hoger middelbaar onderwijs 0,10 (0,07-1,14) 
hoger onderwijs 0,04 (0,02-0,06) 
  
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)  
partner, geen kinderen 0,73 (0,38-1,39) 
partner en kinderen 1,55 (1,01-2,38) 
kinderen, geen partner 2,41 (1,15-5,02) 
  
slechte psychische gezondheid 1,19 (0,90-1,57) 
vrouw 0,89 (0,66-1,21) 
  
leeftijd (referentie = 18-34 jaar)  
35-44 jaar 2,48 (1,76-3,50) 
>44 jaar 6,14 (4,19-9,00) 
  
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)  
lager middelbaar onderwijs 0,33 (0,23-0,47) 
hoger middelbaar onderwijs 0,09 (0,07-0,14) 
hoger onderwijs 0,04 (0,02-0,06) 
  
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)  
partner, geen kinderen 0,77 (0,41-1,46) 
partner en kinderen 1,63 (1,06-2,50) 
kinderen, geen partner 2,48 (1,19-5,17) 
  
contact gehad met psycholoog of psychiater 1,32 (0,80-2,17) 
vrouw 0,91 (0,67-1,23) 
  
leeftijd (referentie = 18-34 jaar)  
35-44 jaar 2,46 (1,75-3,47) 
>44 jaar 6,13 (4,18-8,98) 
  
opleidingsniveau (referentie = max. basisschool)  
lager middelbaar onderwijs 0,33 (0,24-0,47) 
hoger middelbaar onderwijs 0,09 (0,07-0,14) 
hoger onderwijs 0,04 (0,02-0,06) 
  
gezinssituatie (referentie = alleenstaand, geen kinderen)  
partner, geen kinderen 0,78 (0,41-1,49) 
partner en kinderen 1,64 (1,06-2,52) 
kinderen, geen partner 2,46 (1,18-5,14) 
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Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens 
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