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Voorwoord

Samenhang in Europa: eenheid in 
verscheidenheid

In het maatschappelijk debat zijn discussies over Europa en de al dan niet ver-
dere Europese eenwording een terugkerend fenomeen. Zeker nu de Britten druk 
doende zijn met hun vertrek uit de Unie is de vraag in hoeverre de Europese 
landen verschillen en waar hun overeenkomsten liggen. Waar sommige politici 
en wetenschappers verschillen tussen landen benadrukken en zich afvragen of 
een gemeenschappelijk Europa wel bestaat, wijzen anderen op duidelijke over-
eenkomsten op gebied van maatschappelijke en economische organisatie en 
gedeelde normen en waarden. Het debat – dat vaak verhit en emotioneel gevoerd 
wordt – heeft baat bij duidelijk kennis en wetenschap van de daadwerkelijke situ-
atie in Europa. Wat vinden Europese burgers nu echt van migratie, man-vrouw 
ongelijkheid of inkomensverschillen en hoe gedragen zij zich op het terrein van 
huishoudvorming, economische activiteiten en gezondheid? Welke verschillen en 
overeenkomsten bestaan er bovendien tussen Europese landen in deze kwesties?
Een belangrijke bron van informatie over mogelijke veranderingen in de sociale 
structuur, attituden en gedragingen in Europa is de European Social Survey (ESS, 
zie ook www.europeansocialsurvey.org). Dit onderzoek dat sinds 2002 tweejaar-
lijks wordt afgenomen onder burgers van circa 30 Europese landen, waaronder 
Nederland, geeft inzicht in een groot aantal thema’s lopend van politieke betrok-
kenheid, gezondheid, immigratie en het klimaat.

De European Social Survey heeft als doel om kwalitatief hoogwaardige en be-
trouwbare landenvergelijkende informatie te verzamelen onder burgers die ge-
schikt is voor onderzoek en beleid. Daarbij zijn vergelijkbaarheid van vraagstelling 
tussen landen en over de tijd, steekproeftrekking en representativiteit voor alle 
deelnemende landen belangrijk. De ESS is zeer succesvol gebleken, gegeven het 
grootschalige gebruik van de gegevens onder wetenschappelijk onderzoekers, het 
overnemen van opzet, methoden en vragenstellingen door ander landenvergelij-
kend onderzoek en de toekenning aan ESS van de Descartes-prijs voor “weten-
schappelijk samenwerkend onderzoek” in 2005.

In Nederland wordt de European Social Survey gefinancierd door de Nederland-
se Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Inmiddels heeft Ne-
derland 9 keer deelgenomen aan de European Social Survey en is het ook een van 
de kernlanden (ERIC member). Nederlanders zijn ook goed vertegenwoordigd 
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onder de gebruikers van de data. Niet alleen wetenschappelijke onderzoekers, 
maar ook beleidsmakers en journalisten maken gebruik van de data. Dit vertaalt 
zich ook in relatief veel Nederlandse publicaties die gebaseerd zijn op de ESS-
gegevens, zoals bijvoorbeeld de recent gepubliceerde en breed toegankelijke di-
gitale publicatie omtrent de opleidingskloof in (on)gezonde leefstijluitingen door 
de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP) (https://digitaal.scp.nl/leefstijl).

Sinds 2007 organiseren de Nederlandse nationaal ESS-Coördinatoren (in 
2018: Kraaykamp, André en Meuleman) en Data Archiving and Network Services 
(DANS: Wittenberg) om de paar jaar een Nederlandse workshop voor ESS ge-
bruikers om ervaringen uit wisselen en kennis te delen. Op 16 maart 2018 vond 
de zesde ESS-workshop in deze reeks, getiteld “Samenhang in Europa: eenheid 
in verscheidenheid”, plaats. Met 12 zeer uiteenlopende presentaties bood de dag 
een interessante verscheidenheid aan thema’s die de reikwijdte van de European 
Social Survey prachtig illustreerden. Deze bundel is hiervan het resultaat.

Deze publicatie kent net als de genoemde workshop vier kernthema’s, waar-
van drie zijn opgenomen als bundelthema. Een eerste thema oriënteert zich op 
onderwijs en attitudes rondom huwelijk, gender en moraliteit. Binnen het tweede 
thema richt een drietal bijdragen zich specifiek op migranten en houdingen ten 
opzichte van migranten en vluchtelingen. Drie bijdragen besteden aandacht aan 
gezondheid en politiek. Als vierde zijn er een drietal methodologische bijdragen 
opgenomen die zich richten op mogelijke verbeteringen in de opzet van de Euro-
pean Social Survey. Hierbij komen verschillen in interview modus (per telefoon of 
in persoon), de internationale vergelijkbaarheid van de meting van algemeen ver-
trouwen en de definiëring van inwoners als (niet)-migranten binnen de ESS aan 
de orde.

Van de 12 conferentiebijdragen zijn er 6 in deze bundel als volledig uitgewerkt 
artikel weergegeven en 4 bijdragen middels een uitgebreide samenvatting verte-
genwoordigd. Hiermee komt een breed palet aan onderwerpen naar voren, waar-
mee verschillen en overeenkomsten tussen Europese landen gedetailleerd worden 
beschreven. We wensen u veel leesplezier en hopen ook hiermee uw nieuwsgierig-
heid naar andere onderwerpen in de European Social Survey te prikkelen.

Stéfanie André
Gerbert Kraaykamp
Roza Meuleman
Marion Wittenberg
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Van slachtoffer tot bedreiging?

Attitudes ten aanzien van vluchtelingen in 
vestigings- en niet-vestigingslanden

Arno Van Hootegem, Bart Meuleman & Koen Abts

Inleiding

In 2015 bereikte het aantal asielzoekers in Europa een piek met niet minder dan 
1.3 miljoen aanvragen. Van deze asielzoekers was veruit het grootste deel van bui-
ten de Europese Unie en meer dan een kwart waren afkomstig uit Syrië (Eurostat, 
2015). Hoewel de meeste vluchtelingen opgevangen worden in buurlanden van 
de conflictzones, zorgde de stijging in het aantal aanvragen voor aanzienlijke con-
troverse omtrent de spreiding van vluchtelingen binnen de Europese Unie. Een 
eensgezind en sterk antwoord op deze opvangcrisis bleef dan ook uit, wat belang-
rijke politieke consequenties voor het Europese integratieproject had (Niemann 
& Zaun, 2017; Zaun, 2018). Reacties in EU-lidstaten waren zeer divers en natio-
naal beleid varieerde van verwelkomend en open (zoals bijvoorbeeld in Duitsland 
en Zweden) tot restrictief en xenofoob (voornamelijk in Centraal-Europese staten 
zoals Hongarije en Polen) (Bakker, Cheung, & Phillimore, 2016; Castells, 2018; 
Krzyzanowski, 2018a, 2018b). Dit impliceerde tevens dat enkele lidstaten, voor-
namelijk in Noordwest-Europa, de bestemming bij uitstek vormden voor vluchte-
lingen en dat deze landen een boven proportioneel aandeel van de vluchtelingen 
hebben opgevangen (Bauböck, 2018; Zaun, 2017). Hoewel de meeste asielzoe-
kers het continent bereikten via de lidstaten in het Zuiden, functioneerden deze 
regio’s dus meestal niet als de uiteindelijke bestemming. Deze kloof in nationale 
reacties en in het aantal toegelaten vluchtelingen heeft er mede voor gezorgd dat 
er in toenemende mate sprake is van een breuklijn tussen vestigingslanden, die 
een geschiedenis van asielaanvragen kennen en waar vluchtelingen zich voorna-
melijk settelen, en niet-vestigingslanden, waar geen lange geschiedenis van asiel-
verlening is en waar vluchtelingen doorgaans aankomen en/of doorreizen, maar 
zich niet vestigen.
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Hoewel een groeiende literatuur deze verschillen in nationaal beleid en de in-
ternationale afspraken rond de verdeling van vluchtelingen (vb. Dublin akkoor-
den) heeft onderzocht, is weinig geweten over welke motivaties de attitudes ten 
aanzien van vluchtelingen vormgeven en hoe de publieke opinie ten aanzien van 
vluchtelingen verschilt tussen deze landen. Het doel van deze studie is om te ach-
terhalen in welke mate verschillende frames of logica’s belangrijk zijn in de verkla-
ring van attitudes tegenover vluchtelingen in vestigings- en niet-vestigingslanden. 
Dit hoofdstuk levert twee belangrijke bijdragen aan de literatuur. Ten eerste biedt 
deze studie inzicht in de wijze waarop verschillende factoren of argumenten de 
maatschappelijke discussies rond vluchtelingen vormgeven. Ten tweede verdui-
delijkt deze studie in welke mate het gebruik van bepaalde kaders varieert naarge-
lang de nationale context. De bijdrage heeft namelijk expliciete aandacht voor de 
migratiegeschiedenis en het nationaal vluchtelingenbeleid in vestigings- en niet-
vestigingslanden, hetgeen toelaat om de scheidslijn tussen beide landentypes te 
verduidelijken en om de resultaten verder te contextualiseren.

Om te onderzoeken in welke mate verschillende argumenten worden gebruikt 
in beide types van landen, analyseren we de rol van vier terugkerende frames 
in de maatschappelijke debatten omtrent vluchtelingen en de migratiecrisis (De 
Cleen, Zienkowski, Smets, Dekie, & Vandevoordt, 2017). Het humanitaire frame 
portretteert vluchtelingen als hulpbehoevende en -verdienende slachtoffers van 
een gewapend conflict. Dit discours was vooral in de beginfase van de vluchte-
lingeninstroom dominant en staat in schril contrast met drie andere frames die 
het bedreigende karakter van vluchtelingen benadrukken. Het cultureel frame ziet 
vluchtelingen als schadelijk voor de traditionele normen en de westerse cultuur, 
terwijl het economische frame hen beschouwt als een bedreiging voor de verzor-
gingsstaat of de jobs van de ingezetenen. Het veiligheidsframe, ten slotte, zet 
nieuwkomers neer als een bedreiging voor de interne veiligheid. Het gebruik van 
deze frames in het publieke debat is reeds gedocumenteerd, maar een empirische 
analyse van de invloed van deze motieven op de attitudes bij het brede publiek 
ontbreekt (De Cleen et al., 2017).

Om te analyseren hoe de vier frames attitudes over vluchtelingen vormgeven 
in vestigings- en niet-vestigingslanden, selecteren we een beperkt aantal landen, 
nl. België, Duitsland, Nederland en Zweden (als vestigingslanden) en Italië en Po-
len (als niet-vestigingslanden). Deze caseselectie omvat bijgevolg zowel landen 
die een uitgesproken restrictief (Polen) of eerder verwelkomend (Duitsland, Zwe-
den en Italië) beleid voerden in de vluchtelingencrisis, als twee minder belichte 
vestigingslanden (België en Nederland). Concreet voeren we multi-groep verge-
lijksmodellen uit op de data van de European Social Survey ronde 8 (2016). Alvo-
rens we de theorie, data, operationalisering en de resultaten presenteren, geven 
we een kort overzicht van de context in elk land.
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Nationale contexten: Verschillen in 
migratiegeschiedenis, beleid en politieke reactie

Op basis van een gelijkaardige geschiedenis op het vlak van migratie en asielver-
lening, beschouwen we België, Duitsland, Nederland en Zweden als vestigingslan-
den. Elk van deze vier landen kende namelijk reeds een beduidende instroom van 
gastarbeiders, postkoloniale immigranten en/of asielzoekers in het verleden, terwijl 
ze ook tijdens de recente asielcrisis een sterke instroom van asielzoekers kenden 
(De Cleen et al., 2017; Hooghe, Trappers, Meuleman, & Reeskens, 2008; Lichten-
stein, Ritter, & Fähnrich, 2017; Prins & Saharso, 2010). Daarnaast spelen deze lan-
den ook een belangrijke rol in de herverdeling van vluchtelingen over het Europese 
continent. Zo zijn er in België door de introductie van het hervestigingsprogramma 
reeds 3600 vluchtelingen hervestigd sinds 2015, heeft Duitsland ongeveer een mil-
joen asielaanvragen geregistreerd en wordt Zweden beschouwd als het voorbeeld 
bij uitstek van een multiculturele en open maatschappij (Funk, 2016; Hashimoto, 
2018; Krzyzanowski, 2018a; UNHCR, 2018). Toch zijn er ook verschillen merkbaar in 
de het aantal asielaanvragen per land. Zo ligt het aantal asielzoekers per 1000 inwo-
ners in 2016 in België op 1,62 en in Nederland op 1,23, terwijl dit gelijk is aan 9,07 in 
Duitsland en 2,93 in Zweden (Eurostat, 2016a, 2016b). Vooral Zweden en Duitsland 
blijven dus de vestigingslanden bij uitstek, terwijl het aantal asielzoekers in België 
en Nederland een stuk beperkter is. Toch zijn alle vier de landen relatief genereus in 
hun beleid, aangezien het aandeel goedgekeurde asielaanvragen in al deze landen 
in 2016 boven de 60 procent ligt en het aantal vluchtelingen per 1000 inwoners vari-
eert van 3,73 in België tot 23,36 in Zweden (Eurostat, 2016b, 2016c; UNHCR, 2016).

Het politieke en beleidsklimaat ten aanzien van vluchtelingen is in deze landen 
echter niet altijd zo positief. Na een initiële verwelkomende reactie is het beleid en 
het publieke discours immers wat gekanteld. Duitsland heeft bijkomende grenscon-
troles ingevoerd en Zweden heeft, onder leiding van de sociaaldemocratische partij 
SAP, een strenger beleid aangenomen (Bucken-Knapp, 2017; Zaun, 2017). Toene-
mende kritiek en roep om restrictie weergalmen ook in het politiek debat, zeker wat 
betreft België en Duitsland in de nasleep van de aanslagen in Brussel en de inci-
denten in Keulen op nieuwjaarsnacht van 2015 (Czymara & Schmidt-Catran, 2017; 
De Cleen et al., 2017). In Nederland en Zweden is men vooral bekommerd om de 
kost van migratie en het maximaal aantal toe te laten vluchtelingen (Bakker et al., 
2016; Bucken-Knapp, 2017; Krzyzanowski, 2018a). Dit betekent echter allerminst 
dat negatieve reacties volledig de bovenhand hebben, aangezien verwelkomende en 
solidaire initiatieven blijven bestaan en ook de attituden ten opzichte van migran-
ten niet noodzakelijk negatiever zijn geworden (Billiet, Abts, Galle, Meuleman, & 
Swyngedouw, 2017).
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De zogenaamde niet-vestigingslanden, daarentegen, verschillen vooral van 
vestigingslanden in de aard van hun migratiegeschiedenis. Zowel Italië als Polen 
werden namelijk gekenmerkt door een relatief homogene bevolking en emigratie 
in de plaats van door etnische heterogeniteit en immigratiestromen. Immigratie 
en de bijhorende maatschappelijke discussie bleven er lange tijd eerder beperkt 
(Krzyzanowska & Krzyzanowska, 2018; Stocchiero, 2017). In Polen is het aantal 
inwoners met een migratieachtergrond en het aantal asielaanvragen nog steeds 
relatief beperkt. Zo is het aantal asielzoekers per 1000 inwoners in Polen slechts 
gelijk aan 0,32 (Eurostat 2016a, 2016b). Italië, daarentegen, kent een toenemende 
diversiteit en een sterke stijging in het aantal asielaanvragen (Eurostat, 2015; Kr-
zyzanowski, 2018b; Sadowski & Szczawinska, 2017; Stocchiero, 2017). Concreet 
waren er in 2016 2,03 asielzoekers per 1000 inwoners in Italië. Hoewel de geogra-
fie van Italië een sterke instroom van vluchtelingen veroorzaakt, wordt Italië voor-
namelijk beschouwd als een transit of aankomstgebied in de plaats van een vesti-
gingsland (Colombo, 2018; Zaun, 2017). De meerderheid van de vluchtelingen wil 
namelijk doorreizen naar landen zoals Duitsland of Zweden, en ongeveer 66.000 
asielzoekers werden verplaatst van Italië naar andere Europese landen (Colombo, 
2018; Stocchiero, 2017; Veebel & Markus, 2015; Zaun, 2017). Daarnaast is het 
aandeel positieve beslissingen relatief laag in beide landen. Zo werden in Polen 
slechts 12 procent en in Italië 39 procent aanvragen goedgekeurd en komt het 
aantal vluchtelingen per 1000 inwoners neer op 0,31 in Polen en op 2,43 in Italië 
(Eurostat, 2016b, 2016c; UNHCR, 2016). Omdat een relatief laag aantal asielzoe-
kers zich bijgevolg effectief vestigt in Italië en Polen, beschouwen we deze landen 
als transitlanden of niet-vestigingslanden (Krzyzanowski, 2018b; Sadowski & Szc-
zawinska, 2017; Zaun, 2017).

Ook wat het politieke discours betreft, verschillen Polen en Italië gedeeltelijk. 
In Italië zijn zowel humanitaire als exclusionistische politieke reacties naar vluch-
telingen prominent aanwezig, terwijl het publieke discours in Polen overheersend 
negatief is (Colombo, 2018; Krzyzanowska & Krzyzanowska, 2018; Stocchiero, 
2017). Waar er in Italië nog humanitaire argumenten benadrukt werden door niet-
gouvernementele organisaties en linkse partijen, is er in Polen – deels onder in-
vloed van de regeringspartij PiS – in toenemende mate sprake van een sterke 
anti-immigratieretoriek die gepaard gaat met discriminatie en xenofobie (Colom-
bo, 2018; Krzyzanowski, 2018b; Krzyzanowska & Krzyzanowska, 2018). Daarnaast 
maakt Polen deel uit van de Visegrádgroep (alliantie tussen Hongarije, Polen, 
Tsjechië en Slowakije) die zich collectief sterk verzet heeft tegen de relocatie en 
instroom van vluchtelingen (Sadowski & Szczawinska, 2017).

Hoewel hierboven reeds een korte uiteenzetting is gegeven van de nationale 
context en het publieke discours in elk land, is het onderzoek naar attitudes ten 
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aanzien van vluchtelingen relatief beperkt. Daarnaast zijn systematische vergelij-
kingen tussen beide typen landen in termen van gebruikte frames en motieven 
zeer schaars. Daarom wordt de rol van verschillende denkwijzen die frequent te-
rugkomen in de media en in publieke debatten bij de beeldvorming van vluchtelin-
gen en asielzoekers bestudeerd en vergeleken in elk van deze landen.

Attitudes ten aanzien van vluchtelingen: Humanitaire, 
culturele, economische en veiligheidsframes

In de publieke framing van de vluchtelingeninstroom domineerde initieel vooral 
een humanitair kader dat de nadruk legde op de hulpbehoevendheid van vluchtelin-
gen en dat hand in hand ging met een verwelkomende reactie (Ritter & Rhomberg, 
2017; Sigona, 2018). Dit humanitair motief om vluchtelingen toe te laten beklem-
toont hun recht op bescherming door te verwijzen naar hun kwetsbaarheid, slechte 
levensomstandigheden en angst op vervolging in het land van herkomst (Bansak, 
Hainmueller, & Hangartner, 2016; Ritter & Rhomberg, 2017). In 2015 steeg het aan-
tal asielvragen ten gevolge van gewapend conflict, wat het eenvoudiger maakt hen 
te portretteren als slachtoffers die hulp verdienen. Op die manier legt dit frame 
mede de klemtoon op een verwelkomende cultuur, vrijwillige hulp aan vluchtelingen 
en medemenselijkheid als verplichting (Greussing & Boomgaarden, 2017; Sigona, 
2018). Om de rol van dit humanitaire kader in de vormgeving van attitudes te trace-
ren, onderzoeken we de impact van de menselijke basiswaarde universalisme, die 
gedefinieerd wordt als: “understanding, appreciation, tolerance, and protection for the 
welfare of all people and for nature” (Schwartz, 1994, p. 22). Individuen die de waarde 
universalisme benadrukken hechten belang aan de acceptatie en bescherming van 
anderen, zelfs indien hun manier van leven verschilt van de eigen levenswijze (Sagiv 
& Schwartz, 1995). Universalisme vormt aldus de kern van het humanitair frame, 
dat zich focust op gelijkheid, hulpbehoevendheid en de noden van kwetsbare ande-
ren (Tartakovsky & Walsh, 2016). Aangezien vluchtelingen een kwetsbare groep bij 
uitstek zijn en de opvang van asielzoekers toelaat om de waarde universalisme te 
realiseren (cf. Davidov, Meuleman, Schwartz, & Schmidt, 2014), verwachten we dat 
universalisme een positieve invloed uitoefent op attitudes tegenover vluchtelingen 
(Hypothese 1).

Deze initiële humanitaire reactie werd echter al snel gevolgd door minder ver-
welkomende retoriek die de negatieve effecten van de instroom van vluchtelingen 
benadrukten (Sigona, 2018). Vluchtelingen werden niet meer beschreven als lou-
ter hulpbehoevende slachtoffers, maar ook als een bedreiging voor de culturele 
waarden, de economie en de interne veiligheid (cf. Ritter & Rhomberg, 2017). 
Frames die vluchtelingen neerzetten als een bedreigende of verstorende factor 
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worden in toenemende mate verspreid onder invloed van populistische of radicaal-
rechtse retoriek. Hoewel deze kaders al eerder werden gemobiliseerd in de beeld-
vorming rond immigranten, worden ze nu in toenemende mate toegepast op de 
nieuwe instroom van vluchtelingen en ingepast in het publieke debat (Lucassen, 
2018). Om deze motieven eveneens te analyseren, bestudeert deze paper de in-
vloed van deze drie bedreigingsframes op attitudes ten aanzien van vluchtelingen.

Ten eerste argumenteert het cultureel frame dat er fundamentele verschillen 
zijn in denkwijzen en gewoontes tussen de meerderheidsgroep en vluchtelingen 
(Ritter & Rhomberg, 2017). Het stelt de idee van universele mensenrechten in 
vraag, aangezien vluchtelingen volgens deze logica de dominante normen niet 
zouden respecteren en bijgevolg geen hulp verdienen. In de context van de huidi-
ge asielcrisis drukt dit zich vaak uit in termen van islamofobie, waarbij de vluchte-
lingen uit Moslim-landen worden gezien als een bedreiging voor de liberale waar-
den die deel zouden uitmaken van de Europese identiteit (De Cleen et al., 2017; 
Lucassen, 2018). Om de invloed van dit kader te onderzoeken, analyseren we de 
rol van de menselijke basiswaarde conformiteit/traditie. Volgens de theorie van 
Schwartz (1994, p. 22) omvat deze samengenomen waarde zowel “restraint of 
actions, inclinations, and impulses likely to upset or harm others and violate social ex-
pectations or norms” als “respect, commitment, and acceptance of the customs and 
ideas that traditional culture or religion provide”. Deze waarde benadrukt het belang 
van het in ere houden van tradities en van het conformeren aan de bestaande nor-
men. Individuen die traditie en conformiteit hoog in het vaandel dragen kunnen 
de culturele diversiteit die vluchtelingen meebrengen als bedreigend ervaren voor 
de bestaande culturele instituties en de sociale cohesie (Davidov et al., 2014; Sa-
giv & Schwartz, 1995; Tartakovsky & Walsh, 2016). We verwachten bijgevolg dat 
conformiteit/traditie een negatieve invloed uitoefent op attitudes ten aanzien van 
vluchtelingen (Hypothese 2).

Naast culturele elementen komt in het asieldebat frequent de vraag terug of 
vluchtelingen niet een te grote druk op de nationale economie leggen. Het ne-
gatieve economische frame, dat het meest prominent aanwezig is en bedreiging 
benadrukt, beargumenteert dat vluchtelingen oneigenlijk gebruik maken van de 
schaarse middelen van de verzorgingsstaat, dan wel een bedreiging vormen voor 
de jobs van de lokale bevolking (De Cleen et al., 2017). Asielzoekers worden hier-
bij gezien als een economische last en als een bedreiging voor de welvaart van de 
in-group (Greussing & Boomgaarden, 2017). Om de impact van dit kader te on-
derzoeken, gaan we de rol van de tevredenheid met de economie na. Onderzoek 
naar attitudes ten opzichte van immigranten heeft namelijk aangetoond dat eco-
nomische ontevredenheid negatieve opinies ten aanzien van migranten of vluch-
telingen in de hand werkt (Sides & Citrin, 2007). We verwachten dat een lagere 



Van slachtoffer tot bedreiging? 17

tevredenheid met de economie een negatievere houding ten opzichte van vluchte-
lingen tot gevolg heeft (Hypothese 3). Indien er inderdaad een sterk negatief effect 
is van de tevredenheid met de economie dan toont dit aan dat het economische 
frame van belang is en dat de impact van vluchtelingen op de economie een be-
kommernis is.

Ten slotte speelt ook het veiligheidsframe, dat is opgebouwd rond de angst 
dat terroristen zich verschuilen onder groepen van vluchtelingen, mogelijks een 
rol in anti-vluchtelingen sentimenten (Greussing & Boomgaarden, 2017; Lucas-
sen, 2018; Ritter & Rhomberg, 2017). Dit motief kadert vluchtelingen als een on-
controleerbare massa die een gevaar vormen voor de binnenlandse veiligheid, 
en is vooral dominant geworden in de nasleep van verschillende terroristische 
aanslagen, zoals bijvoorbeeld in Parijs in 2015 en in Brussel in 2016 (De Cleen 
et al., 2017). Daarnaast verwijst het tevens naar de angst voor potentieel seksu-
eel geweld door mannen afkomstig van Arabische of Noord-Afrikaans landen ten 
opzichte van autochtone vrouwen. Deze bezorgdheid kende een sterke opgang 
na de incidenten op nieuwjaarsnacht van 2015 in Keulen (Czymara & Schmidt-
Catran, 2017). Deze studie operationaliseert het veiligheidskader door de invloed 
van onveiligheidsgevoelens op attitudes ten aanzien van vluchtelingen na te gaan, 
aangezien een dergelijk verband aantoont dat gevoelens van onveiligheid toege-
schreven worden aan vermeend geweld en criminele activiteiten van vluchtelin-
gen (Rustenbach, 2010). We verwachten dus dat onveiligheidsgevoelens een ne-
gatieve invloed hebben op attitudes ten aanzien van vluchtelingen (Hypothese 4).

In de plaats van er vanuit te gaan dat deze frames in gelijke mate gebruikt 
worden in alle lagen van de samenleving, veronderstellen we dat er verschillen 
tussen sociale groepen in het gebruik van deze kaders zijn. Om dit in rekening 
te brengen, analyseren we eveneens de impact van socio-economische status op 
elk van de motieven. Op die manier functioneren de vier frames als intermediaire 
variabelen die mede de effecten van de sociale structuur op attitudes ten aanzien 
van vluchtelingen kunnen verklaren. Universalisme en het geassocieerde huma-
nitair kader, bijvoorbeeld, worden verwacht sterker aanwezig zijn bij hoogopgelei-
den, aangezien educatie openheid stimuleert en bijgevolg universalisme vergroot 
(Schwartz, 2007). Het cultureel discours dat het belang van traditionele waarden 
en normen benadrukt, zou dan weer vaker voorkomen bij laagopgeleiden of in-
dividuen met een lage sociale status, aangezien onderwijs bestaande normen in 
vraag stelt en het belang van traditionele banden verkleint (Schwartz, 2007). In-
dividuen met een lagere socio-economische status kunnen daarnaast verwacht 
worden minder tevreden zijn met de economie, aangezien de directe economi-
sche omgeving als referentiepunt dient voor percepties over de toestand van de 
nationale economie (Bisgaard, Sønderskov, & Dinesen, 2016). Bijgevolg zou het 
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economisch motief meer bijval kennen onder individuen met een lagere sociale 
positie. Dezelfde sociale categorieën zouden zich, ten slotte, ook vaker onveilig 
voelen (en het veiligheidsdiscours vaker gebruiken), want ze hebben minder soci-
ale en economische hulpbronnen om zichzelf tegen onveiligheid en criminaliteit 
te beschermen (Kanan & Pruitt, 2002). Door de verschillende variabelen die de 
frames benaderen als intermediaire factoren op te nemen, kunnen de directe en 
indirecte effecten van de sociale structuur, die tot nu toe onderbelicht gebleven 
zijn, aan de oppervlakte gebracht worden.

Hoewel we verwachten enkele algemene patronen en het belang van de vier 
frames terug te vinden, veronderstellen we eveneens dat de sterkte van de ef-
fecten van elk van deze motieven verschilt naargelang de nationale context, en 
meer bepaald tussen vestigings- en niet-vestigingslanden. Zo verwachten we, ten 
eerste, dat het humanitair discours (geoperationaliseerd als de waarde universa-
lisme) een meer doorslaggevende rol speelt in vestigingslanden (Hypothese 5). In 
deze landen hebben zich in het verleden immers meer vluchtelingen gevestigd en 
het is bijgevolg aannemelijk dat een verwelkomend discours een grotere invloed 
heeft. Hoewel de causaliteit moeilijk vast te stellen is, zou er dus een spill-over ef-
fect kunnen zijn van een genereus beleid naar een tolerant opinieklimaat (Schlu-
eter, Meuleman & Davidov, 2013; Callens & Meuleman, 2017). Ten tweede is het 
plausibel dat het culturele frame (geoperationaliseerd als conformiteit-traditie) 
een belangrijkere rol speelt in niet-vestigingslanden (Hypothese 6). De beperktere 
migratiegeschiedenis in deze landen kan ervoor zorgen dat traditionele normen 
centraler staan en dat er minder contact is met immigranten, wat op zijn beurt 
een hogere gepercipieerde dreiging van vluchtelingen voor de dominante tradi-
ties in de hand kan werken (cf. Zaun, 2018). De impact van economische argu-
menten wordt, ten derde, verwacht groter te zijn in vestigingslanden (Hypothese 
7). In landen waar vluchtelingen aankomen of doorreizen, is er minder economi-
sche participatie en zijn de opvangkosten kleiner, wat de gepercipieerde economi-
sche impact van vluchtelingen kan temperen. Het veiligheidsframe, ten slotte, zal 
waarschijnlijk dominanter zijn in vestigingslanden (Hypothese 8), aangezien deze 
landen geconfronteerd werden met verschillende aanslagen en publieke inciden-
ten. Desalniettemin kunnen de grote groepen vluchtelingen die doorreizen in niet-
vestigingslanden ook voor angst omtrent veiligheid zorgen.

Data en methode

Data
Om de hypothesen te testen maken we gebruik van data van het European Social 
Survey ronde 8 (2016-17; geïntegreerde dataset versie 2.0). Deze surveydata is 
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verzameld op basis van toevalssteekproeven van de inwoners van 15 jaar en 
ouder uit verscheidene Europese landen. De caseselectie omvat België (N=1420), 
Duitsland (N=2380), Nederland (N=1412), Zweden (N=1273), Italië (N=1531) en 
Polen (N=1326). De responsegraad in deze landen varieert tussen 30.6 procent en 
69.6 procent. De analyses zijn gewogen om te corrigeren voor verschillen in sur-
vey designs tussen de zes landen (gewicht: dweigth). Aangezien de attitudes van 
de meerderheidsgroep worden onderzocht, weren we uit de dataset alle indivi-
duen die in het buitenland geboren zijn, deel uitmaken van een minderheidsgroep 
of een vreemde nationaliteit bezitten.

Afhankelijke variabele
Attitudes ten opzichte van vluchtelingen worden gemeten op basis van de reac-
tie van de respondenten op drie stellingen omtrent vluchtelingen (geregis-
treerd d.m.v. een 5-punt Likert schaal van “helemaal akkoord” tot “helemaal niet 
akkoord”). De items peilen naar de mate waarin de overheid mild moet zijn in het 
beoordelen van asielaanvragen, in hoeverre vluchtelingen de mogelijkheid moe-
ten hebben om familieleden mee te brengen en tot op welke hoogte de angst van 
vluchtelingen voor vervolging in hun eigen land gegrond is. Het laatste item is 
gespiegeld zodat hogere scores op de afhankelijke variabele negatievere attitu-
des ten opzichte van vluchtelingen impliceren. Om te garanderen dat dit con-
struct vergelijkbaar is over landen heen, testen we metrische (gelijke factorladin-
gen over landen) en scalaire (gelijke intercepten en ladingen) equivalentie van 
de meetmodellen aan de hand van multi-groep confirmatorische factor analyses. 
Allereerst geven de modificatie indices van deze analyse aan dat de opname van 
een errorcorrelatie tussen de items omtrent vluchtelingenbeleid en familievereni-
ging in Duitsland aangewezen is. De negatieve correlatie is niet zo verassend, 
aangezien familiehereniging een heikel punt is in Duitsland dat in contrast staat 
tot het aantal vluchtelingen dat het reeds heeft opgenomen (Busse & Ludolph, 
2017). Appendix 1 toont dat het metrisch equivalente model (gelijke factorladin-
gen) het best bij de data aansluit en dit maakt de vergelijking van structurele effec-
ten over landen heen mogelijk. Exacte vraagverwoordingen en factorladingen voor 
dit model zijn weergeven in Appendix 2. Hoewel de gestandaardiseerde ladingen 
van het item dat de gegronde angst voor vervolging bevraagt aan de lage kant 
(0,35) zijn, nemen we het item toch op in de analyses om te voorkomen dat het 
meetmodel ondergeïdentificeerd zou zijn.

Intermediaire variabelen
Om het humanitaire en het culturele frame te operationaliseren, wordt gebruik 
gemaakt van de Schwartz’ (1994, 2007) menselijke basiswaarden (human values) 
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Tabel 1 Ongestandaardiseerde totale, directe en indirecte effecten op attitudes ten
opzichte van vluchtelingen (significantie tussen haakjes; N=9342)

Vestigingslanden

België Duitsland Nederland Zweden

T D I T D I T D I T D I

Geslacht

Vrouw (ref.cat.)

Man -0,00
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,02
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,00
(n.s.)

0,06
(n.s.)

0,08
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,08
(*)

0,07
(n.s.)

0,02
(n.s.)

Leeftijd 0,01
(***)

0,01
(**)

0,00
(n.s.)

0,00
(***)

0,00
(n.s.)

0,00
(**)

0,00
(n.s.)

0,00
(n.s.)

-0,00
(n.s.)

0,00
(*)

-0,00
(n.s.)

0,00
(**)

Opleiding

Lager (secundair) 0,11
(n.s.)

0,04
(n.s.)

0,06
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

-0,09
(n.s.)

0,07
(n.s.)

0,12
(*)

0,03
(n.s.)

0,10
(**)

0,11
(n.s.)

-0,05
(n.s.)

0,16
(**)

Hoger secundair (ref.cat.)

Tertiair -0,33
(***)

-0,16
(*)

-0,17
(**)

-0,16
(***)

-0,06
(n.s.)

-0,10
(**)

-0,19
(***)

-0,09
(n.s.)

-0,11
(**)

-0,25
(***)

-0,11
(n.s.)

-0,15
(**)

Subjectief inkomen

Comfortabel (ref.cat.)

Rondkomen 0,01
(n.s.)

-0,12
(*)

0,13
(**)

0,14
(***)

0,05
(n.s.)

0,09
(**)

0,06
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

0,10
(***)

0,03
(n.s.)

-0,05
(n.s.)

0,08
(*)

(Heel erg) moeilijk 0,02
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,03
(n.s.)

0,32
(***)

0,25
(*)

0,06
(n.s.)

0,22
(*)

0,09
(n.s.)

0,13
(*)

0,19
(n.s.)

0,24
(*)

-0,06
(n.s.)

Occupatie

Dienstenklasse -0,08
(n.s.)

0,05
(n.s.)

-0,13
(n.s.)

-0,18
(n.s.)

-0,04
(n.s.)

-0,14
(*)

-0,17
(n.s.)

-0,08
(n.s.)

-0,09
(n.s.)

-0,48
(***)

-0,27
(*)

-0,21
(*)

Handwerkers (ref.cat.)

Hoofdwerkers -0,16
(n.s.)

-0,10
(n.s.)

-0,06
(n.s.)

-0,13
(*)

0,00
(n.s.)

-0,13
(**)

-0,08
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

-0,04
(n.s.)

-0,26
(***)

-0,11
(n.s.)

-0,14
(*)

Zelfstandigen -0,00
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,02
(n.s.)

-0,16
(n.s.)

0,08
(n.s.)

-0,24
(***)

-0,06
(n.s.)

0,03
(n.s.)

-0,09
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

0,14
(n.s.)

-0,21
(*)

Werklozen -0,12
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

-0,10
(n.s.)

-0,18
(n.s.)

-0,15
(n.s.)

-0,04
(n.s.)

-0,13
(n.s.)

-0,06
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

-0,29
(*)

-0,14
(n.s.)

-0,15
(n.s.)

Pensioen en niet-actief -0,26
(**)

-0,20
(*)

-0,06
(n.s.)

-0,24
(***)

-0,16
(*)

-0,09
(n.s.)

-0,10
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

-0,16
(*)

-0,02
(n.s.)

-0,14
(*)

Regio

Landelijk (ref.cat.)

Stedelijk -0,20
(***)

-0,16
(**)

-0,04
(n.s.)

-0,14
(***)

-0,13
(**)

-0,00
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

-0,04
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

-0,09
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

-0,06
(n.s.)

Links-rechts 0,14
(***)

0,07
(***)

0,07
(***)

0,15
(***)

0,06
(***)

0,09
(***)

0,12
(***)

0,08
(***)

0,04
(***)

0,09
(***)

0,04
(*)

0,05
(**)

Religiositeit -0,03
(**)

-0,04
(**)

0,01
(n.s.)

-0,03
(***)

-0,03
(***)

0,00
(n.s.)

-0,02
(*)

-0,01
(n.s.)

-0,00
(n.s.)

-0,02
(*)

-0,02
(*)

0,00
(n.s.)

Universalisme
(humanitair frame)

-0,90
(***)

-0,90
(***)

/ -0,64
(***)

-0,64
(***)

/ -0,47
(***)

-0,47
(***)

/ -0,65
(***)

-0,65
(***)

/

Conformiteit-traditie
(cultureel frame)

0,40
(**)

0,40
(**)

/ 0,40
(***)

0,40
(***)

/ 0,18
(**)

0,18
(**)

/ 0,34
(**)

0,34
(**)

/

Tevredenheid eco. 
(economisch frame)

-0,05
(**)

-0,05
(**)

/ -0,03
(**)

-0,03
(**)

/ -0,06
(***)

-0,06
(***)

/ -0,05
(***)

-0,05
(***)

/

Onveiligheidsgevoelens
(veiligheidsframe)

0,17
(***)

0,17
(***)

/ 0,10
(**)

0,10
(**)

/ 0,12
(**)

0,12
(**)

/ 0,04
(n.s.)

0,04
(n.s.)

/

R2 0,42 0,49 0,45 0,48

T= totaal effect; D= direct effect; I=indirect effect; n.s.= niet significant; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001; RMSEA=0.046; SRMR=0.035
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Vervolg Tabel 1 Ongestandaardiseerde totale, directe en indirecte effecten op attitudes 
ten opzichte van vluchtelingen (significantie tussen haakjes; N=9342)

Niet-vestigingslanden

Italië Polen

T D I T D I

Geslacht

Vrouw (ref.cat.)

Man -0,01
(n.s.)

0,04
(n.s.)

-0,05
(n.s.)

0,13
(**)

0,08
(n.s.)

0,05
(n.s.)

Leeftijd 0,00
(*)

-0,00
(n.s.)

0,01
(**)

-0,00
(**)

-0,01
(**)

0,00
(n.s.)

Opleiding

Lager (secundair) 0,06
(n.s.)

-0,09
(n.s.)

0,15
(**)

0,06
(n.s.)

0,03
(n.s.)

0,03
(n.s.)

Hoger secundair (ref.cat.)

Tertiair -0,10
(n.s.)

0,03
(n.s.)

-0,13
(*)

-0,11
(n.s.)

-0,06
(n.s.)

-0,06
(n.s.)

Subjectief inkomen

Comfortabel (ref.cat.)

Rondkomen -0,08
(n.s.)

-0,13
(*)

0,05
(n.s.)

-0,10
(n.s.)

-0,19
(*)

0,09
(n.s.)

(Heel erg) moeilijk 0,13
(n.s.)

0,05
(n.s.)

0,09
(n.s.)

0,04
(n.s.)

-0,08
(n.s.)

0,11
(n.s.)

Occupatie

Dienstenklasse -0,37
(**)

-0,27
(n.s.)

-0,10
(n.s.)

0,09
(n.s.)

0,02
(n.s.)

0,08
(n.s.)

Handwerkers (ref.cat.)

Hoofdwerkers -0,10
(n.s.)

-0,01
(n.s.)

-0,08
(n.s.)

0,09
(n.s.)

0,06
(n.s.)

0,03
(n.s.)

Zelfstandigen -0,10
(n.s.)

-0,15
(n.s.)

0,04
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

0,05
(n.s.)

Werklozen -0,21
(*)

-0,10
(n.s.)

-0,12
(n.s.)

0,16
(n.s.)

0,14
(n.s.)

0,02
(n.s.)

Pensioen en niet-actief -0,24
(**)

-0,17
(n.s.)

-0,07
(n.s.)

0,05
(n.s.)

-0,01
(n.s.)

0,06
(n.s.)

Regio

Landelijk (ref.cat.)

Stedelijk 0,13
(**)

0,11
(*)

0,01
(n.s.)

-0,04
(n.s.)

-0,03
(n.s.)

-0,01
(n.s.)

Links-rechts 0,09
(***)

0,06
(***)

0,03
(***)

0,01
(n.s.)

0,00
(n.s.)

0,00
(n.s.)

Religiositeit -0,00
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,02
(n.s.)

0,01
(n.s.)

-0,02
(n.s.)

0,03
(*)

Universalisme (humanitair frame) -0,81
(***)

-0,81
(***)

/ -0,58
(***)

-0,58
(***)

/

Conformiteit-traditie (cultureel frame) 0,57
(**)

0,57
(**)

/ 0,41
(**)

0,41
(**)

/

Tevredenheid eco. (economisch frame) -0,06
(***)

-0,06
(***)

/ -0,04
(**)

-0,04
(**)

/

Onveiligheidsgevoelens (veiligheidsframe) 0,08
(*)

0,08
(*)

/ 0,06
(n.s.)

0,06
(n.s.)

/

R2 0,38 0,24

T= totaal effect; D= direct effect; I=indirect effect; n.s.= niet significant; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001; 
RMSEA=0.046; SRMR=0.035
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universalisme en conformiteit-traditie. Beide worden gemeten door hypotheti-
sche portretten van individuen met bepaalde waarden te beschrijven en respon-
denten vervolgens te vragen in welke mate ze zich hiermee identificeren. Ant-
woordcategorieën voor alle items gaan van 1 (“Lijkt heel erg veel op mij”) tot 6 
(“Lijkt helemaal niet op mij”). De items zijn gespiegeld zodat hogere scores een 
hogere identificatie met de waarden weergeven. Exacte vraagverwordingen zijn 
terug te vinden in Appendix 4. Voor deze latente concepten wordt eveneens mee-
tequivalentie getest: de modificatie indices geven aan dat de toevoeging van een 
errorcorrelatie tussen een item over bescheidenheid (conformiteit-traditie) en een 
item over het belang van luisteren naar anderen (universalisme) in Italië aange-
wezen is. De positieve correlatie zou te kunnen wijten zijn aan hun gemeenschap-
pelijke inbedding in een religieuze context, hetgeen vooral in Italië van belang 
kan zijn. Daarnaast tonen de resultaten aan dat wederom metrische equivalen-
tie bereikt wordt (zie Appendix 3). Hoewel de Tucker Lewis Index (TLI) aan de 
lage kant is, kunnen er geen verdere betekenisvolle aanpassingen in het model 
aangebracht worden en we werken bijgevolg verder met dit meetmodel. Het eco-
nomische kader wordt gemeten door te peilen naar de tevredenheid met de hui-
dige toestand van de economie (op een schaal van 0 “uiterst ontevreden” tot 10 
“uiterst tevreden”). Het veiligheidsframe, ten slotte, is geoperationaliseerd als de 
mate waarin een individu aangeeft zich veilig te voelen wanneer hij/zij ’s nachts in 
de buurt rondloopt. Deze 4-punt schaal heeft een bereik van “heel erg veilig” tot 
“heel erg onveilig”.

Onafhankelijke variabelen
We meten socio-economische status door middel van beroepsstatus, opleidings-
niveau en inkomen. Beroepsstatus is gebaseerd op het Erikson-Goldthorpe-Porto-
carero schema (Ganzeboom & Treiman 1996) dat een onderscheid maakt tussen 
hogere dienstenklasse, handarbeiders, hoofdarbeiders, zelfstandigen, werklozen 
en economisch inactieven (met inbegrip van studenten en gepensioneerden). Het 
opleidingsniveau is gebaseerd op de ISCED-codes en drie categorieën zijn gecre-
eerd: lager (secundair) onderwijs, hoger secundair onderwijs en tertiair onderwijs. 
Inkomen is gemeten als subjectieve inkomen, hetgeen drie categorieën omvat: 
“Comfortabel leven met het huidige inkomen”, “Het lukt om rond te komen met 
het huidige inkomen” en “(Heel erg) moeilijk rondkomen met het huidige inko-
men”. Alle categorieën van deze variabelen worden in de modellen betrokken door 
gebruik te maken van dummy variabelen. Volgende controlevariabelen worden 
opgenomen: leeftijd, geslacht, religiositeit (0-10), links-rechts plaatsing (0-10) en 
mate van verstedelijking van de woonomgeving.
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Statistische modellen
Om de totale, directe en indirecte effecten van socio-economische status en de 
intermediaire variabelen op attitudes ten opzichte van vluchtelingen te vergelij-
ken in verschillende landen, maken we gebruik van multi-groep structurele verge-
lijkingsmodellen. Zoals reeds vermeld, worden de vier discoursen als mediatoren 
tussen sociaal-structurele kenmerken en attitudes ten opzichte van vluchtelin-
gen getest. Alle modellen zijn geschat met Mplus versie 7.3 (Muthén & Muthén, 
2012). Zoals aangewezen voor mediatie-modellen zijn de standaardfouten van 
de directe en indirecte effecten geschat aan de hand van bootstrapping met 1000 
replicaties (MacKinnon, Lockwood & Williams 2004). Bootstrapping schat her-
haaldelijk parameters op basis van resampling methoden, en reconstrueert zo op 
empirische wijze de verdeling van parameters in plaats van assumpties over ver-
delingen te maken (Mooney & Duval, 1993; Morin, Marsh, & Nagengast, 2013). 
Dit is vooral nuttig om de significantie van indirecte effecten te bepalen, aange-
zien de assumptie van normaliteit hier doorgaans geschonden is (MacKinnon et 
al., 2004).

Resultaten

Alvorens de bespreking van de resultaten is het belangrijk om de fit van het geschatte 
mediatiemodel te evalueren. De RMSEA en SRMR wijzen op een adequate fit met 
de data (RMSEA=0.046; SRMR=0.035).1 In wat volgt worden eerst enkele algemene 
patronen besproken die terugkomen in meerdere landen en vervolgens wordt spe-
cifieker ingegaan op de grootte van de effecten in elk van de zes landen.

Als eerste stap geven we een korte toelichting over de directe (ongestandaar-
diseerde) effecten van de sociaal-structurele variabelen op de vier intermediaire 
variabelen in de zes landen (zie Appendix 5). Door te werken met de ongestan-
daardiseerde coëfficiënten kunnen de grootte van de effecten vergeleken worden 
tussen de twee types landen. De bespreking blijft hier echter, zoals vermeld, be-
perkt tot algemene patronen die in meerdere landen terug te vinden zijn. Zoals 
verwacht blijken vooral ouderen, individuen met een tertiaire educatie, linksere 
respondenten en religieuze individuen hoog op universalisme scoren. Dit is niet 
verrassend, aangezien onderwijs bijvoorbeeld openheid stimuleert en ouderen 

1 Een model geschat m.b.v. bootstrap replicaties geeft echter alleen deze twee fitindices en wanneer we 
een volledig equivalent model zonder bootstrapping replicaties inspecteren, wordt het duidelijk dat de CFI 
en TLI onder de gebruikelijke drempelwaarden liggen (Chi2=3528.866; Df=897; RMSEA=0.043; CFI=0.851; 
TLI=0.766; SRMR=0.035). Dit is echter te wijten aan het hoge aantal dummy variabelen die laag met 
elkaar correleren en de complexiteit van het model verhogen. Aangezien de RMSEA en SRMR wel ad-
equate fit aantonen en de dummy variabelen noodzakelijk zijn voor een gedetailleerd inzicht, zal bijgevolg 
toch met het gebootstrapt model gewerkt worden.
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meer bezorgd zijn om het welzijn van anderen (Schwartz, 2007). Deze groepen 
hebben meer oor naar humanitaire argumenten, wat op zijn beurt tot meer posi-
tieve attitudes ten aanzien van vluchtelingen kan leiden. Ten tweede tonen de re-
sultaten dat ouderen, religieuze individuen, rechtse respondenten en individuen 
met een lager opleidingsniveau doorgaans het meeste belang hechten aan het 
behoud van bestaande tradities en normen. Dit zou kunnen zijn omdat sommige 
van deze groepen meer terugvallen op ondersteunende traditionele banden en 
bestaande normen minder in vraag stellen (Schwartz, 2007). Dit betekent ook dat 
deze individuen zich makkelijker herkennen in een cultureel frame, dat vluchte-
lingen als een bedreiging voor de traditionele gewoontes beschouwt. Ten derde 
blijkt dat financieel onzekere, linkse en minder religieuze respondenten vaker on-
tevreden zijn met de huidige staat van de economie. De eigen economische con-
text schemert dus door in de evaluatie van de economie als geheel (cf. Bisgaard et 
al., 2016). Deze hogere bezorgdheid over de toestand van de economie kan zich 
reflecteren in een economisch kader dat de negatieve impact van vluchtelingen 
benadrukt voor de welvaart in het gastland. Ten slotte voelen, in de meeste lan-
den, vrouwen, ouderen, lager opgeleiden, individuen in steden en rechtse respon-
denten zich het meest onveilig, hetgeen in lijn is met verwachtingen (Semyonov, 
Gorodzeisky, & Glikman, 2012).

Als een tweede stap kijken we naar de effecten van de achtergrondkenmerken en 
de vier intermediaire variabelen of frames op de attitudes ten aanzien van vluchte-
lingen, dewelke zijn weergegeven in Tabel 1. Deze tabel toont de ongestandaardi-
seerde effecten en bijhorende significantieniveaus in elk van de zes landen, die zijn 
geclassificeerd onder de noemers van vestigings- en niet-vestigingslanden. Zoals 
vermeld, beperken we ons eerst tot de bespreking van de algemene patronen, alvo-
rens over te gaan tot de landenvergelijking. Tabel 1 splitst de totale effecten van de 
sociaal-structurele variabelen bovendien op in een indirect effect (dat via de inter-
mediaire variabelen verloopt) en een direct effect (dat rechtsreeks verloopt, en dus 
ook onder controle van de mediatoren overeind blijft).

De intermediaire variabelen blijken bijna allemaal een significante invloed te 
hebben in elk van de zes landen, hetgeen het belang aantoont van humanitaire, 
culturele, economische en veiligheidsframes om attitudes ten aanzien van vluch-
telingen te begrijpen. Zo is, in lijn met Hypothese 1, universalisme – als indica-
tor van de humanitaire denkwijze die de nadruk legt op het slachtofferschap en 
hulpwaardigheid van vluchtelingen- een zeer belangrijke voorspeller van positieve 
attitudes ten aanzien van vluchtelingen. Het culturele frame, dat vluchtelingen 
als bedreigend voor de bestaande tradities en normen portretteert, brengt dan 
weer negatievere attitudes ten opzichte van vluchtelingen met zich, hetgeen steun 
verleent voor Hypothese 2. Ontevredenheid met de economie (zie Hypothese 3) 
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draagt in alle landen significant bij tot negatieve houdingen ten aanzien van vluch-
telingen, wat op de invloed wijst van het economisch kader dat de negatieve eco-
nomische effecten van vluchtelingenstromen benadrukt. In tegenstelling tot de 
andere discoursen, blijkt het veiligheidsdiscours niet in alle contexten relevant te 
zijn. Onveiligheidsgevoelens werken in vier van de zes landen negatievere attitu-
des ten aanzien van vluchtelingen in de hand, terwijl er in Polen en Zweden een 
nuleffect terug te vinden is. De steun voor Hypothese 4 is slechts gedeeltelijk en 
het frame dat vluchtelingen schetst als een bedreiging voor de interne veiligheid 
lijkt slechts in bepaalde contexten van belang te zijn.

Om na te gaan welk frame de meest doorslaggevende invloed op houdingen 
ten opzichte van vluchtelingen heeft, kijken we naar de gestandaardiseerde ef-
fecten (zie Appendix 6). In elk van de landen is invloed van universalisme of het 
humanitaire discours duidelijk het sterkste. De gestandaardiseerde effecten vari-
eren tussen ruwweg 0,40 en 0,70, wat bijzonder sterk is. Daarnaast heeft ook het 
culturele frame een grote impact, aangezien conformiteit-traditie in elk van de zes 
landen de tweede grootste invloed heeft. In België en Duitsland hebben onveilig-
heidsgevoelens (het veiligheidsframe) de derde grootste invloed, wat kan voortko-
men uit de aanslagen in Brussel en de incidenten in Keulen. In alle andere landen 
heeft de (on)tevredenheid met de economie een meer doorslaggevende invloed. 
Zoals vermeld, zijn echter in bijna alle landen elk van de vier denkwijzen invloed-
rijk voor de vormgeving van attitudes naar vluchtelingen. De belangrijke impact 
van die vier frames blijkt ook duidelijk uit de verklaarde varianties, aangezien deze 
oplopen van 24 procent in Polen tot 49 procent in Duitsland. In elk van de zes lan-
den blijken de vier frames daarnaast verantwoordelijk te zijn voor een groot aan-
deel van deze verklaarde varianties.

De belangrijke rol van de frames wordt ook duidelijk uit de indirecte effecten 
van de sociale structuur op attitudes naar vluchtelingen, die tesamen met totale 
en directe effecten eveneens zijn weergegeven in Tabel 1. Zo maken ouderen va-
ker gebruik van negatieve culturele, economische en/of veiligheidskaders, wat in 
Duitsland, Zweden en Italië tot een negatief indirect effect leidt op attitudes ten 
aanzien van vluchtelingen. In alle landen behalve Polen kan de openheid van ho-
ger opgeleiden ten opzichte van vluchtelingen deels verklaard worden door het 
feit dat deze groep frequenter gebruikmaakt van humanitaire denkkaders. Hoger 
opgeleiden geven aan sterker bekommerd te zijn om anderen die niet tot de eigen 
groep behoren, wat op zijn beurt positievere houdingen ten opzichte van vluch-
telingen met zich meebrengt (Schwartz, 2007). In alle vestigingslanden tonen 
de indirecte effecten van subjectief inkomen dan weer dat individuen die moeite 
hebben rond te komen met hun inkomen negatiever staan tegenover vluchtelin-
gen, hetgeen vooral verklaard kan worden door hun lagere tevredenheid met de 
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economie en dus een frequenter gebruik van het economisch frame. Individuen 
die zichzelf rechtser plaatsen op het politiek spectrum, ten slotte, zijn indirect ook 
meer negatief door een hogere vatbaarheid voor negatieve culturele, economische 
en veiligheidsframes en de lage mate van steun voor humanitaire argumenten.

Naast deze indirecte effecten van socio-economische status, blijven er nog een 
aantal directe effecten overeind die niet toe te schrijven zijn aan het gebruik van 
de verschillende motieven. In België, Italië en Polen staan individuen die aange-
ven rond te komen met hun huidig inkomen, onder controle van de vier motieven, 
positiever tegenover vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn individuen die het moeilijk 
of heel erg moeilijk hebben om rond te komen met hun huidig inkomen direct ge-
nomen negatiever dan individuen die comfortabel leven met hun huidig inkomen 
in Duitsland en Zweden. Deze negatievere attitudes kunnen begrepen worden 
vanuit de groepsconflicttheorie, die stelt dat voornamelijk groepen die het gevoel 
hebben in competitie te staan met immigranten of vluchtelingen negatieve atti-
tudes kunnen ontwikkelen als defensieve reactie (Esses, Jackson, & Armstrong, 
1998; Meuleman, Davidov, & Billiet, 2009). Aangezien individuen met een laag 
inkomen doorgaans in hogere competitie staan met vluchtelingen en immigran-
ten, kunnen ze hierdoor negatievere attitudes vertonen (Scheepers, Gijsberts, & 
Coenders, 2002), los van de specifieke frames die rond de vluchtelingenproblema-
tiek gebruikt worden. Daarnaast zijn individuen die in stedelijke omgevingen wo-
nen direct gezien positiever ten aanzien van vluchtelingen in België en Duitsland, 
maar negatiever in Italië. Rechtse respondenten zijn eveneens negatiever in alle 
landen, behalve in Polen, hetgeen te wijten kan zijn aan de centralere en vijandi-
gere visie op immigratie bij rechtse partijen (Semyonov, Raijman, & Gorodzeisky, 
2006). Het insignificant effect in Polen zou toegeschreven kunnen worden aan de 
geringere politieke polarisering in termen van links versus rechts (Krzyzanowska 
& Krzyzanowska, 2018). Het directe effect van religiositeit, ten slotte, toont dat 
religieuzere individuen positiever staan ten opzichte van vluchtelingen in België, 
Duitsland en Zweden. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden door het hoger 
vertrouwen of het hogere culturele kapitaal dat deze individuen doorgaans heb-
ben (Van Oorschot, Arts, & Gelissen, 2006).

Hoewel bovenstaande uiteenzetting meerdere algemene patronen blootlegt en 
demonstreert dat grotendeels dezelfde motieven belangrijk zijn in bestemmings- 
en niet-vestigingslanden, blijft het interessant na te gaan of en in welke mate de 
verschillende kaders doorwerken in beide landentypes. Door de (ongestandaar-
diseerde) effecten (die zijn weergegeven in Tabel 1) te vergelijken over groepen 
heen, wordt het mogelijk om de impact van elke denkwijze te vergelijken. De ef-
fecten van universalisme tonen, om te beginnen en in tegenstelling tot Hypothese 
5, aan dat een humanitair kader geen sterkere invloed heeft in vestigingslanden 
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dan in niet-vestigingslanden. Het effect is namelijk het sterkste in België en Italië, 
en het kleinste in Nederland. Voor conformiteit-traditie – het culturele frame – zijn 
de verschillen in de effecten consistenter. De twee grootste effecten zijn namelijk 
terug te vinden in Italië en Polen, die samen de niet-vestigingslanden vormen. Dit 
toont aan dat, conform Hypothese 6, het culturele kader hier de grootste impact 
heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gezocht worden in de beperktere mi-
gratiegeschiedenis en de recentere toename van diversiteit in deze landen, en 
bijgevolg in de hogere gepercipieerde culturele bedreiging van vluchtelingen. De 
effecten in België en Duitsland zijn echter niet veel kleiner dan het effect in Italië. 
Voor de effecten van de tevredenheid met de economie zijn de verschillen miniem 
en is er bijgevolg geen steun voor Hypothese 7 die stelde dat een economisch 
frame in grotere mate speelt in vestigingslanden. De effecten van onveiligheids-
gevoelens, ten slotte, zijn het grootste in de vestigingslanden België, Duitsland 
en Nederland. Dit levert slechts gedeeltelijke steun voor Hypothese 8, aangezien 
het effect in Zweden veel kleiner is en de verwachting dus niet opgaat voor alle 
vestigingslanden. Dat de effecten het grootste zijn in België, Duitsland en Neder-
land is echter niet zozeer verassend, gezien de aanslagen in België, de incidenten 
in Duitsland en het verhoogd dreigingsniveau, en de groeiende aandacht voor de 
terroristische organisatie Islamitische Staat (ISIS) (Bakker & de Roy van Zuijde-
wijn, 2015). Over het algemeen kunnen we echter stellen dat de frames een rede-
lijk universele uitwerking hebben, aangezien ze in de meeste landen alle vier een 
belangrijke impact uitoefenen op attitudes naar vluchtelingen. Om het opiniekli-
maat naar nieuwkomers beter te kunnen begrijpen, is de rol van elk van de vier 
denkwijzen bijgevolg van cruciaal belang.

Conclusie

Deze bijdrage vertrok vanuit de bevinding dat er enerzijds relatief weinig is gewe-
ten over de factoren die opinies over vluchtelingen vormgeven, en anderzijds dat er 
zich binnen de EU in toenemende mate breuklijnen vormen tussen vestigings- en 
niet-vestigingslanden. Deze studie poogt dan ook om de predictoren van attitudes 
ten aanzien van vluchtelingen in beide types landen in kaart te brengen. Hiervoor 
pasten we multi-groep vergelijkingsmiddelen op de ESS-data van een weloverwogen 
selectie van Europese landen. Zo werden België, Duitsland, Nederland, Zweden als 
vestigingslanden gebruikt, en Italië en Polen als niet-vestigingslanden.

Om de genese van het opinieklimaat te vergelijken tussen deze landen, on-
derzochten we de rol van vier prominente frames of denkwijzen over vluchtelin-
gen. Het humanitaire kader richt zich op hulp voor zwakkere maatschappelijke 
groepen en promoot een inclusieve samenleving. De drie andere kaders stellen 
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vluchtelingen eerder in een negatief daglicht, en zien deze als een bedreiging voor 
de nationale culturele waarden, economie en veiligheid. Het cultureel frame be-
schouwt vluchtelingen als schadelijk voor het behoud van de traditionele waarden 
en tradities. Het economisch kader ziet vluchtelingen als contraproductief voor de 
economie en als een kostenpost voor het nationale budget. Het veiligheidsframe, 
ten slotte, portretteert vluchtelingenstromen als een oncontroleerbare massa die 
de interne veiligheid in gevaar brengt.

Onze resultaten toonden inderdaad aan dat de negatieve kaders vaker gebruikt 
worden door lager opgeleiden of door individuen in een precaire economische 
situatie. Het humanitair kader vindt daarentegen vooral bijval bij hoger opgelei-
den. Daarnaast bleek dat elk van deze kaders op hun beurt een belangrijke invloed 
had op attitudes ten aanzien van vluchtelingen. Zoals verwacht opereerden de 
vier denkwijzen als intermediaire variabelen tussen sociaal-structurele kenmerken 
enerzijds, en attitudes ten aanzien van vluchtelingen anderzijds. Het humanitair 
kader speelde de grootste rol in elk van de landen en het culturele kader had de 
tweede grootste impact. Daarnaast hadden het economisch frame en het veilig-
heidsframe echter ook invloed in de meeste landen. Dit toont aan dat alle vier de 
kaders van belang zijn in zowel vestigings- als niet-vestigingslanden. Vluchtelin-
gen worden bijgevolg beschouwd als slachtoffers van een internationaal conflict 
maar tegelijk ook als een bedreiging voor de culturele normen, de economie en de 
nationale veiligheid. Om attitudes naar vluchtelingen bijgevolg op een adequate 
manier te begrijpen, is het van groot belang om zowel een frame dat de noodzaak 
van vluchtelingenopvang beklemtoont als denkwijzen die de nadelen ervan bena-
drukken, in rekening te brengen (cf. Tartakovsky & Walsh, 2016). Dat deze frames 
cruciaal zijn om inzicht te kunnen verschaffen in de manier waarop houdingen te-
genover vluchtelingen tot stand komen, bleek eveneens uit hun vermogen om een 
substantieel aandeel van de variantie in attitudes te verklaren.

Toch bleken er ook enkele verschillen te bestaan tussen vestigings- en niet-
vestigingslanden. Het cultureel kader had zo de sterkste invloed in de twee niet-
vestigingslanden, wat mede te wijten kan zijn aan de recentere groei in diversiteit 
en de beperktere migratiegeschiedenis in deze landen. Dit kan er namelijk voor 
zorgen dat de traditionele normen een dominantere plaats hebben in de samenle-
ving en dat vluchtelingen bijgevolg als bedreigender ervaren worden. De kleinere 
invloed van het cultureel kader in niet-vestigingslanden toont aan dat een sterkere 
instroom van vluchtelingen in een regio niet noodzakelijk zorgt voor een grotere 
impact van culturele dreigingspercepties, en omgekeerd dat ook in regio’s met 
een beperkte instroom culturele bezorgdheden een grote rol kunnen spelen. Dit 
spreekt, althans op cultureel vlak, in het voordeel van contacttheorie, dewelke stelt 
dat hogere aanwezigheid van uitgroepen contact bevordert en op die manier de 
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invloed van gepercipieerde dreiging tempert, en in het nadeel van conflicttheorie, 
die benadrukt dat de aanwezigheid van uitgroepen hogere competitie en vervol-
gens een dominanter dreigingsdiscours faciliteert (Schlueter & Scheepers, 2010). 
Voor het veiligheidsframe gaat dit niet op, gezien we de sterkste invloed van dit 
kader terugvinden in drie vestigingslanden. Dat veiligheidsmotieven in België, 
Duitsland en ook Nederland belangrijker zijn is niet zozeer verrassend, want er 
vonden verschillende aanslagen en incidenten plaats in deze regio’s. De effecten 
van het humanitair en het economisch kader waren niet heel verschillend in ves-
tigings- en niet vestigingslanden, wat aantoont dat dezelfde algemene patronen 
terug te vinden zijn in beide types van landen.

We kunnen bijgevolg concluderen dat ondanks diverse beleids- en migratie-
contexten, grotendeels dezelfde discussies blijken te spelen in verscheidene Eu-
ropese landen. Hoewel er dus substantiële verschillen zijn in de politieke reacties 
op de asielcrisis, blijken dezelfde frames de maatschappelijke debatten vorm te 
geven in zowel vestigings- als niet-vestigingslanden.

Dit onderzoek werd gesteund door middel van financiering van het PUMOMIG-
project via het BRAIN-be onderzoeksprogramma van BELSPO (projectnummer: 
BR/175/A5/PUMOMIG).
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Appendix

Appendix 1 Meetequivalentie van attitudes ten opzichte van vluchtelingen
Chi2 Df RMSEA CFI TLI SRMR

Metrische equivalentie 60.671 9 0.057 0.978 0.955 0.034

Scalaire equivalentie 2031.691 25 0.213 0.131 0.374 0.213

Appendix 2 Vraagverwoordingen en gestandaardiseerde factorladingen voor attitudes 
ten opzichte van vluchtelingen

BE DE NL SE IT PL

De overheid zou soepel moeten zijn bij het 
beoordelen van asielaanvragen 0.767 0.849 0.648 0.751 0.687 0.673

De meeste asielzoekers hebben geen echte angst om 
vervolgd te worden in hun eigen land 0.380 0.417 0.314 0.370 0.324 0.306

Vluchtelingen die zijn toegelaten, moeten het recht 
hebben hun naaste familieleden hierheen te brengen 0.685 0.797 0.528 0.655 0.634 0.561

Chi2=60.671; Df=9; RMSEA=0.057; CFI=0.978; TLI=0.955; SRMR=0.034 

Appendix 3 Meetequivalentie van universalisme en conformiteit-traditie
Chi2 Df RMSEA CFI TLI SRMR

Metrische equivalentie 678.897 102 0.056 0.917 0.898 0.055

Scalaire equivalentie 3079.037 137 0.110 0.579 0.613 0.128

Appendix 4 Vraagverwoordingen en gestandaardiseerde factorladingen voor 
universalisme en conformiteit-traditie

BE DE NL SE IT PL

Universalisme

Hij vindt het belangrijk dat iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt behandeld. Hij vindt dat iedereen 
gelijke kansen in het leven moet hebben 0.527 0.462 0.537 0.525 0.600 0.588

Het is belangrijk voor hem om naar mensen te luisteren 
die anders zijn dan hij. Zelfs als hij het niet met hen eens 
is, wil hij hen toch begrijpen. 0.529 0.535 0.516 0.541 0.590 0.551

Hij is ervan overtuigd dat mensen zorg moeten dragen 
voor de natuur. Voor hem is het belangrijk dat de natuur 
wordt beschermd. 0.545 0.527 0.489 0.514 0.690 0.649

Conformiteit-traditie

Hij vindt dat mensen moeten doen wat hen wordt 
opgedragen. Hij vindt dat mensen altijd de regels moeten 
naleven, zelfs als op dat moment niemand kijkt. 0.444 0.532 0.547 0.502 0.508 0.588

Het is belangrijk voor hem om nederig en bescheiden te 
zijn. Hij zal niet proberen om de aandacht op zichzelf te 
vestigen. 0.474 0.496 0.458 0.477 0.536 0.489

Het is belangrijk voor hem om zich altijd correct te 
gedragen. Hij probeert geen dingen te doen waarvan 
andere mensen zouden kunnen zeggen dat het fout is. 0.613 0.645 0.684 0.586 0.683 0.722

Tradities zijn belangrijk voor hem. Hij probeert zich te 
houden aan de gewoonten, die hij vanuit zijn geloof of 
zijn familie heeft meegekregen. 0.439 0.469 0.483 0.427 0.540 0.603

Chi2=678.897; Df=102; RMSEA=0.056; CFI=0.917; TLI=0.898; SRMR=0.055 
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Appendix 5 Ongestandaardiseerde effecten op universalisme, conformiteit-traditie, 
tevredenheid met de economie en onveiligheidsgevoelens (N=9342)
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Vervolg appendix 5 Ongestandaardiseerde effecten op universalisme, conformiteit-
traditie, tevredenheid met de economie en onveiligheidsgevoelens (N=9342)
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Appendix 6 Gestandaardiseerde totale, directe en indirecte effecten op attitudes ten 
opzichte van vluchtelingen (significantie tussen haakjes; N=9342)

Vestigingslanden

België Duitsland Nederland Zweden

T D I T D I T D I T D I

Geslacht

Vrouw (ref.cat.)

Man -0,00
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

 0,01
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

0,00
(n,s,)

0,05
(n,s,)

0,07
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

0,07
(*)

0,05
(n,s,)

0,01
(n,s,)

Leeftijd 0,14
(***)

0,12
(**)

0,02
(n,s,)

0,11
(***)

0,03
(n,s,)

0,08
(**)

-0,00
(n,s,)

0,03
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

0,09
(*)

-0,04
(n,s,)

0,13
(**)

Opleiding

Lager (secundair) 0,06
(n,s,)

0,02
(n,s,)

0,03
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

0,03
(n,s,)

0,10
(*)

0,02
(n,s,)

0,08
(**)

0,06
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

0,09
(**)

Hoger secundair (ref.cat.)

Tertiair -0,19
(***)

-0,09
(*)

-0,10
(**)

-0,11
(***)

-0,04
(n,s,)

-0,07
(**)

-0,16
(***)

-0,07
(n,s,)

-0,09
(**)

-0,19
(***)

-0,08
(n,s,)

-0,11
(**)

Subjectief inkomen

Comfortabel (ref.cat.)

Rond komen 0,01
(n,s,)

-0,07
(*)

0,08
(**)

0,09
(***)

0,03
(n,s,)

0,06
(**)

0,05
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

0,08
(***)

0,02
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

0,05
(*)

(Heel erg) moeilijk 0,01
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

0,02
(n,s,)

0,11
(***)

0,09
(*)

0,02
(n,s,)

0,09
(*)

0,04
(n,s,)

0,06
(*)

0,07
(n,s,)

0,09
(*)

-0,02
(n,s,)

Occupatie

Dienstenklasse -0,02
(n,s,)

0,01
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,05
(*)

-0,06
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,16
(***)

0,09
(*)

-0,07
(*)

Handwerkers (ref.cat.)

Hoofdwerkers -0,08
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,08
(*)

0,00
(n,s,)

-0,08
(**)

-0,06
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

-0,18
(***)

-0,08
(n,s,)

-0,10
(*)

Zelfstandigen -0,00
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

0,01
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

0,03
(n,s,)

-0,09
(***)

-0,03
(n,s,)

0,01
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

0,06
(n,s,)

-0,08
(*)

Werklozen -0,03
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,06
(*)

-0,03
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

Pensioen en non-actief -0,16
(**)

-0,12
(*)

-0,04
(n,s,)

-0,17
(***)

-0,11
(*)

-0,06
(n,s,)

-0,09
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

-0,12
(*)

-0,02
(n,s,)

-0,11
(*)

Regio

Landelijk (ref.cat.)

Stedelijk -0,12
(***)

-0,10
(**)

-0,03
(n,s,)

-0,09
(***)

-0,09
(**)

-0,00
(n,s,)

-0,07
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

Links-rechts 0,33
(***)

0,17
(***)

0,16
(***)

0,38
(***)

0,16
(***)

0,22
(***)

0,42
(***)

0,27
(***)

0,15
(***)

0,31
(***)

0,14
(***)

0,17
(***)

Religiositeit -0,10
(**)

-0,14
(**)

0,04
(n,s,)

-0,11
(***)

-0,12
(***)

0,02
(n,s,)

-0,08
(*)

-0,07
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,08
(*)

-0,08
(*)

0,00
(n,s,)

Universalisme
(humanitair frame)

-0,55
(***)

-0,55
(***)

/ -0,48
(***)

-0,48
(***)

/ -0,41
(***)

-0,41
(***)

/ -0,55
(***)

-0,55
(***)

/

Conformiteit-traditie
(cultureel frame)

0,29
(**)

0,29
(**)

/ 0,41
(***)

0,41
(***)

/ 0,22
(**)

0,22
(**)

/ 0,34
(**)

0,34
(**)

/

Tevredenheid eco.  
(economisch frame)

-0,13
(**)

-0,13
(**)

/ -0,09
(**)

-0,09
(**)

/ -0,17
(***)

-0,17
(***)

/ -0,16
(***)

-0,16
(***)

/

Onveiligheidsgevoelens
(veiligheidsframe)

0,14
(***)

0,14
(***)

/ 0,11
(**)

0,11
(**)

/ 0,13
(**)

0,13
(**)

/ 0,05
(n,s,)

0,05
(n,s,)

/

T= totaal effect; D= direct effect; I=indirect effect; n.s.= niet significant; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001; RMSEA=0.046; 
SRMR=0.035
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Vervolg appendix 6 Gestandaardiseerde totale, directe en indirecte effecten op attitudes 
ten opzichte van vluchtelingen (significantie tussen haakjes; N=9342)

Niet-vestigingslanden

Italië Polen

T D I T D I

Geslacht

Vrouw (ref.cat.)

Man -0,01
(n,s,)

0,03
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

0,11
(**)

0,07
(n,s,)

0,04
(n,s,)

Leeftijd 0,08
(*)

-0,04
(n,s,)

0,12
(**)

-0,12
(**)

-0,14
(**)

0,03
(n,s,)

Opleiding

Lager (secundair) 0,04
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

0,10
(**)

0,05
(n,s,)

0,02
(n,s,)

0,03
(n,s,)

Hoger secundair (ref.cat.)

Tertiair -0,05
(n,s,)

0,02
(n,s,)

-0,07
(*)

-0,08
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

Subjectief inkomen

Comfortabel (ref.cat.)

Rond komen -0,06
(n,s,)

-0,10
(*)

0,04
(n,s,)

-0,08
(n,s,)

-0,15
(*)

0,08
(n,s,)

(Heel erg) moeilijk 0,08
(n,s,)

0,03
(n,s,)

0,05
(n,s,)

0,03
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

0,08
(n,s,)

Occupatie

Dienstenklasse -0,08
(**)

-0,06
(n,s,)

-0,02
(n,s,)

0,03
(n,s,)

0,01
(n,s,)

0,03
(n,s,)

Handwerkers (ref.cat.)

Hoofdwerkers -0,06
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

0,07
(n,s,)

0,04
(n,s,)

0,02
(n,s,)

Zelfstandigen -0,05
(n,s,)

-0,07
(n,s,)

0,02
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

0,03
(n,s,)

Werklozen -0,09
(*)

-0,04
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

0,06
(n,s,)

0,05
(n,s,)

0,01
(n,s,)

Pensioen en non-actief -0,17
(**)

-0,12
(n,s,)

-0,05
(n,s,)

0,04
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

0,05
(n,s,)

Regio

Landelijk (ref.cat.)

Stedelijk 0,09
(**)

0,08
(*)

0,01
(n,s,)

-0,04
(n,s,)

-0,03
(n,s,)

-0,01
(n,s,)

Links-rechts 0,33
(***)

0,22
(***)

0,12
(***)

0,02
(n,s,)

0,01
(n,s,)

0,01
(n,s,)

Religiositeit -0,00
(n,s,)

-0,06
(n,s,)

0,06
(n,s,)

0,05
(n,s,)

-0,08
(n,s,)

0,14
(*)

Universalisme (humanitair frame) -0,68
(***)

-0,68
(***)

/ -0,60
(***)

-0,60
(***)

/

Conformiteit-traditie (cultureel frame) 0,50
(**)

0,50
(**)

/ 0,49
(**)

0,49
(**)

/

Tevredenheid eco. (economisch frame) -0,18
(***)

-0,18
(***)

/ -0,15
(**)

-0,15
(**)

/

Onveiligheidsgevoelens (veiligheidsframe) 0,09
(*)

0,09
(*)

/ 0,07
(n,s,)

0,07
(n,s,)

/

T= totaal effect; D= direct effect; I=indirect effect; n.s.= niet significant; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001; 
RMSEA=0.046; SRMR=0.035
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Immigrantenperceptie van de 
Europese meerderheid na de 
vluchtelingencrisis

Een multilevelanalyse van ronde 7 en 8 van 
de European Social Survey

Lisa-Marie Kraus & Tim van Meurs

Introductie

Recentelijk zijn bepaalde West-Europese steden veranderd in plekken waar geen 
enkele etnische groep meer een meerderheid van de lokale populatie vormt. 
Deze zogenaamde ‘meerderheids-minderheidsteden’ zijn voornamelijk groot-
stedelijke gebieden als Londen, Brussel en Frankfurt, die een etnisch zeer 
diverse populatie huizen en daarmee tot superdiverse (Vertovec, 2007) smelt-
kroezen zijn gevormd. Waar immigranten veertig jaar geleden nog vanuit een 
klein aantal landen kwamen, is er nu sprake van een wereldwijd fenomeen. Het 
is daarom ook geen uitzondering dat in sommige Europese steden meer dan 
170 verschillende nationaliteiten leven (Crul, 2015).

De Europese meerderheidsbevolking werd hieraan herinnerd door de sterke 
toename van vluchtelingen vanaf het einde van 2015. Gedurende deze periode 
zijn er meer dan 1,3 miljoen asielaanvragen ingediend binnen de grenzen van de 
Europese Unie (Eurostat, 2018). Dit heeft gezorgd voor grootse humanitaire, soci-
ale en veiligheidskwesties voor de lidstaten van de EU. De media heeft, vooral tij-
dens de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis, een centrale rol gespeeld in het 
informeren over de laatste gebeurtenissen, maar ook door de gebeurtenissen een 
‘crisis’ te noemen1. De vluchtelingencrisis heeft een bredere publieke discussie 
veroorzaakt over immigratie en in dit debat worden vluchtelingen en immigranten 

1 Op dit punt dient opgemerkt te worden dat wij de term ‘vluchtelingencrisis’ zullen gebruiken om de 
stijging van vluchtelingen in 2015/2016 in de EU te benoemen, vanwege het ontbreken van een neutralere 
benaming
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veelal op één hoop gegooid, waarbij hun reden voor migratie geen rol speelt. Waar 
vluchtelingen per definitie hun thuisland verlaten vanwege gewapende conflicten 
of vervolging, kiezen immigranten voornamelijk voor een nieuw land om hun leef-
omstandigheden te verbeteren (UNHCR, 2017). De grens tussen deze twee ter-
men worden vaak nadrukkelijk vervaagd door anti-immigratiepartijen in de poli-
tiek, maar ook de media gaat hier, al dan niet bewust, in mee. Zo heeft de British 
Broadcasting Company (BBC) nieuws over het onderwerp samengevat onder de 
sectie ‘Europese migrantencrisis’ op hun website (BBC, 2018). Georgiou en Za-
borowski (2017, p. 4) betogen daarnaast:

“We use the two concepts [‘migrant’ and ‘refugee’] together, as they have become 
widely and interchangeably adopted by the media and policy makers to refer to the 
recent arrivals of almost a million people in Europe. At the same time, we remain 
aware that the conflation of terms carries profound and dangerous consequences 
for the quality of press coverage.”

Ook de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) claimt dat de 
vermenging van de twee termen kan leiden tot problemen voor beide populaties. 
Vooral voor vluchtelingen is dit aan de orde, aangezien het tot op een bepaalde 
hoogte de bescherming wegneemt die ze vereisen. In dit artikel zijn we benieuwd 
naar de andere kant van het verhaal en beogen we vast te stellen wat de conse-
quenties zijn van de samenvoeging van de termen op de immigrantenperceptie 
in het algemeen.

Theoretisch kader

De urgentie van het onderwerp verdient speciale aandacht als in het achter-
hoofd gehouden wordt dat Europa sinds een aantal jaar meerdere meerderheids-
minderheidsteden binnen haar grenzen heeft. Meerderheids-minderheidcon-
text beschrijft de situatie waarin de historisch dominante groep niet langer de 
numerieke meerderheid vormt in een geografisch gebied, zoals een stad of staat. 
Zo heeft Crul (2015, p. 57) aangetoond dat de lokale populatie van Amsterdam 
slechts voor 49 procent uit Nederlandse2 inwoners bestaat, en dus voor 51 pro-
cent uit andere minderheden. In de Amsterdamse populatie onder vijftien jaar is 
zelfs slechts 37 procent van Nederlandse afkomst. Dit toont een duidelijke trend 
aan waarin Amsterdam in de toekomst geen expliciete meerderheid meer zal ken-
nen. Ook steden als Londen, Rotterdam, Brussel en Frankfurt vertonen deze trend.

2 Individuen die zowel zelf in Nederland zijn geboren, alsmede hun ouders en grootouders



Immigrantenperceptie van de Europese meerderheid na de vluchtelingencrisis 41

Enkele empirische onderzoeken hebben getracht om de reacties van (voorma-
lige) meerderheden aan te tonen wanneer deze worden geconfronteerd met zulke 
demografische verschuivingen. Outten et al. (2012) hebben bijvoorbeeld vastge-
steld hoe geanticipeerde etnisch-demografische ontwikkelingen (witte Amerika-
nen die een numerieke minderheid worden) inter-groepsprocessen beïnvloeden. 
Hiervoor werd de experimentele groep een scenario voorgehouden waarin witten 
geen meerderheid meer zijn, waarna een test werd ondergaan. De controlegroep 
onderging dezelfde test zonder het scenario getoond te krijgen. De auteurs von-
den vervolgens dat hun experimentele groep verhoogde woede- en angstgevoelens 
jegens etnische minderheden vertoonde, alsmede een grotere sympathie voor hun 
gelijken. Ondanks dat Europeanen niet direct geconfronteerd zijn met een meer-
derheids-minderheidcontext, kan de uitgebreide media-aandacht voor de vluchte-
lingencrisis op eenzelfde manier hebben gewerkt als het voorgehouden scenario 
in het onderzoek van Outten et al. (2012) en daarom meer polarisatie veroorzaakt 
hebben binnen de maatschappij. Hierbij kan aan de ene kant de snelle toename van 
immigratiecijfers negatieve reacties hebben opgeroepen in de meerderheidsgroep, 
maar hebben er ook een hoop gastvrije en positieve reacties plaatsgevonden. Om 
deze reden geeft dit artikel een antwoord op de vraag: In hoeverre is de immigranten-
perceptie van de Europese meerderheid veranderd na de vluchtelingencrisis en welke rol 
spelen economische, sociaal-culturele en sociaal-politieke factoren in deze verandering?

Houdingformatie ten opzichte van immigranten en de 
veranderende rol van voorspellende factoren

De politieke aandacht voor de vluchtelingencrisis heeft ervoor gezorgd dat negatieve 
houdingen ten opzichte van immigranten minder veroorzaakt worden door sociaal-
demografische realiteiten (werkelijke immigratiecijfers, cf. Eurostat 2018b), maar 
meer aan hoe deze worden gecommuniceerd in de politieke redevoering (Bohman 
& Hjerm, 2015). Meerdere hypothesen kunnen worden opgesteld om de verande-
ring in immigrantenperceptie na de vluchtelingencrisis te testen. Allereerst bestaat 
de mogelijkheid dat deze negatiever is geworden dan voor de crisis. Zoals vermeld 
hebben de media een negatieve draai aan de gebeurtenissen gegeven door het te 
framen als ‘crisis’ en heeft het experiment van Outten et al. (2012) aangetoond hoe 
meerderheden (kunnen) reageren in soortgelijke situaties. Daarnaast is het aan-
tal immigranten in de laatste jaren sterk toegenomen, onder andere vanwege de 
vluchtelingencrisis. Coenders en Scheepers (2007) hebben aangetoond dat recente 
stijgingen van het aantal immigranten hebben geleid tot een negatievere houding 
jegens deze groep. Bovendien worden anti-immigranthoudingen tot op bepaalde 
hoogte gelegitimeerd in de politiek, door het openlijk dehumaniseren van etnische 
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minderheden (i.e. de duidelijke anti-immigratieretoriek van de Amerikaanse presi-
dent Trump). Volgens Hopkins (2011) kan politieke retoriek zorgen voor legitime-
ring van een verhoogde anti-immigrantenhouding. Onze eerste hypothese luidt 
daarom:

 
H1: De immigrantenperceptie van de Europese meerderheid is negatiever 
geworden na de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis

Hopkins claimt dat saillante politieke retoriek kan functioneren als een introductie 
op politieke houdingen. Iemand die al een negatieve houding heeft ten opzichte 
van immigranten, zal waarschijnlijk mondiger worden wanneer zijn/haar manier 
van denken overeenkomt met de algemene retoriek. In een tijd waarin rechtse 
politieke partijleiders, en daarmee anti-immigratieretoriek, meer mediatijd krij-
gen, zullen individuen die zich hiermee identificeren zich vrijmoediger voelen over 
het uiten van hun meningen. Hierdoor kunnen mensen met conservatieve opvat-
tingen zich openhartiger gaan opstellen na de recente groei van rechtse, populis-
tische partijen in Europa.

Dit effect is andersom ook mogelijk: mensen die zich positief opstellen tegen-
over immigratie kunnen ook mondiger worden in hun mening. Dit zou ervoor 
zorgen dat de positionering van extreemrechtse partijen voor polarisatie in immi-
grantenperceptie heeft gezorgd. Niet enkel de individuen met een anti-immigran-
tenstandpunt zullen mondiger worden, maar zij met een pro-immigratiehouding 
ook. Daarom stelt de tweede hypothese, in tegentelling tot de eerste hypothese, 
meer polarisatie:

H2: De immigrantenperceptie van de Europese meerderheid is meer 
gepolariseerd geworden na de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis

In het verleden is immigrantenperceptie grotendeels door twee onderzoeksrich-
tingen (Hainmueller & Hopkins, 2014). De eerste, de politiek-economische rich-
ting, verklaart houdingen ten opzichte van immigranten als een product van 
eigenbelang en omvat economische factoren zoals de ‘competitie’ tussen immi-
granten en de originele bewoners van een land om overheidsuitgaven of banen. 
Zo stelt de arbeidsmarktconcurrentiehypothese dat lager-opgeleiden en onge-
schoolde arbeiders negatiever over immigranten zullen zijn, als gevolg van hun 
lagere inkomen. De tweede richting focust zich meer op de psychologische impli-
caties als sociotropische bezorgdheden over immigrantenperceptie. Hainmuel-
ler en Hopkins geven vervolgens aan dat de houding ten opzichte van immigra-
tie niet meer gecorreleerd zijn met persoonlijke economische omstandigheden, 
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maar voornamelijk met symbolische en culturele bezorgdheden betreffende de 
maatschappij. Nadat de sterke toename van vluchtelingen uit voornamelijk mos-
limlanden de discussie over culturele waarden heeft aangewakkerd, zowel in de 
maatschappij als in de politiek, verwachten wij een sterker belang van culturele en 
politieke waarden boven economische waarden in het voorspellen van de immi-
grantenperceptie:

H3a: Het effect van sociaal-culturele factoren op de immigrantenperceptie 
van de Europese meerderheid is gestegen na de vluchtelingencrisis

H3b: Het effect van economische factoren op de immigrantenperceptie 
van de Europese meerderheid is gedaald na de vluchtelingencrisis

McLaren (2012) heeft bovendien aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen 
het vertrouwen in (politieke) instituten en immigrantenperceptie. Het onderzoek 
toont aan dat bezorgdheid over immigratie gepaard gaat met een laag vertrouwen 
in instituties zoals het rechtssysteem en politici. McLaren beargumenteert dat 
“negative perceptions of the impact of immigration may reduce the willingness to 
support the existence of a group of individuals who can engage in policy-making 
and willingness to support the institutions through which these groups of elites 
govern” (p. 204). Andere onderzoeken (Hartevels, Schaper, De Lange & Van der 
Burg, 2018; Toshkov & Kortenska, 2015) hebben vervolgens aangetoond dat het 
vertrouwen in supranationale instituties (zoals de Europese Unie) negatief wordt 
beïnvloed door het aantal immigranten in een land. Deze effecten kunnen echter 
ook circulair zijn, waarbij wantrouwen in instituties de negatieve perceptie over 
immigranten versterkt. Dit is vooral waarschijnlijk in het geval dat instituties pro-
immigratiebeleid uitvoeren, tegen de wil van burgers in (Dimitrova & Kortenska, 
2017). Onze laatste (deel)hypothese luidt daarom:

H3c: Het effect van sociaal-politieke factoren op de immigrantenperceptie 
van de Europese meerderheid is gestegen na de vluchtelingencrisis

Data en methoden

Om onze hypothesen te testen en de immigrantenperceptie op twee tijdstippen 
te vergelijken maken we gebruik van de data van de zevende en achtste ronde 
van de European Social Survey (ESS), respectievelijk uitgevoerd in 2014-2015 en 
2016-2017. De enquêtes van ESS7 zijn voornamelijk afgenomen voordat de vluch-
telingencrisis het hoogtepunt bereikte, terwijl die van ESS8 er grotendeels na zijn 
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verzameld. Hoewel er geen sprake is van dezelfde respondenten in beide rondes, 
zien we deze twee datasets toch als de bruikbaarste databronnen om de vergelij-
king te maken wat betreft de immigrantenperceptie voor en na de vluchtelingen-
crisis. Vanwege het vergelijkende element van dit onderzoek, kijken we enkel naar 
de landen die present zijn in beide rondes, waardoor er ongeveer 29.000 respon-
denten overblijven, verspreid over 15 landen over (zie Tabel 1 voor een overzicht 
van respondenten per land3). Echter, aangezien we willen ontdekken in hoeverre 
de immigrantenperceptie van de culturele meerderheid van een land is veranderd, 
worden enkel respondenten geselecteerd wanneer ze hebben aangegeven geen 
onderdeel te zijn van een etnische minderheid in hun land. Zoals al eerder behan-
deld, zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de perceptie over niet-westerse immi-
granten, aangezien de media deze veelal gelijkstelt aan vluchtelingen. Uiteindelijk 
leidt dit ons tot het achterhalen van de perceptie van de Europese in-group over 
de niet-Europese out-group. In de uiteindelijke analyse blijven er 22.575 (ESS7) en 
23.996 (ESS8) respondenten.

Tabel 1 Aantal respondenten per land per ronde
ESS7 ESS8

Austria
Belgium
Czech Republic
Estonia
Finland
France
Germany
Ireland
Netherlands
Norway
Poland
Slovenia
Sweden
Switzerland
United Kingdom

1.795
1.769
2.148
2.051
2.087
1.917
3.045
2.390
1.919
1.436
1.615
1.224
1.791
1.532
2.264

2.010
1.766
2.300
2.019
1.925
2.070
2.852
2.766
1.681
1.545
1.694
1.307
1.551
1.525
1.959

Total 28.983 28.970

Afhankelijke variabele: immigrantenperceptie van de 
Europese meerderheid

In beide rondes van de European Social Survey zijn respondenten gevraagd naar 
hun houding ten opzichte van immigranten in hun land. Zo worden ze gevraagd 

3 Het totaal aantal respondenten hier aangegeven komt niet volledig overeen met de N van de analyse, 

vanwege missing values op relevante variabelen
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of ze vinden dat hun land veel, weinig, enkele of geen immigranten toe moet laten 
(1) van hetzelfde ras of dezelfde etnische groep als de meerderheid in het land, 
(2) van een ander ras of andere etnische groep als de meerderheid in het land, en 
(3) uit arme landen buiten Europa. Aangezien onze interesse uitgaat naar de per-
ceptie over non-EU-immigranten, hebben we ervoor gekozen Westerse immigran-
ten buiten beschouwing te laten door de eerste vraag uit de afhankelijke variabele 
te laten. Ook worden respondenten gevraagd of ze vinden, op een schaal van 0 
tot 10, dat immigratie goed of slecht voor een land is; of de culturele levensstijl 
wordt ondermijnd of verrijkt door immigranten; en of immigranten het land beter 
of slechter maken om in te leven.

De uiteindelijke afhankelijke variabele is gecreëerd door de bovengenoemde 
variabelen te hercoderen zodat hun schaal overeenkomt. De drie laatstgenoemde 
statements zijn gehercodeerd tot een vierpuntsschaal, waarna een gemiddelde 
score berekend wordt voor iedere respondent. Voor analytische duidelijkheid (i.e. 
meer spreiding) is deze score vervolgens weer gecodeerd op naar een tienpunts-
schaal. Om non-respons in acht te nemen wordt de variabele enkel berekend voor 
respondenten die ten minste vier van de vijf statements beantwoord hebben. In 
Tabel 2 zijn de componentladingen van de vijf statements te vinden voor beide 
datasetrondes. De Cronbach’s Alpha van 0,88 in beide jaren toont de interne be-
trouwbaarheid van de nieuwe schaal. Om de validiteit van de nieuwe variabele te 
garanderen voor elk van de vijftien landen, zijn er testen uitgevoerd voor ieder 
apart land. Dit toonde een voldoende Cronbach’s Alpha aan voor ieder land om 
door te kunnen gaan met de afhankelijke variabele4.

Tabel 2 Componentladingen en Cronbach’s Alpha voor volledige dataset
Variabele ESS7 ESS8

Immigranten van een ander ras/etnische groepering
Immigrants uit een arm land buiten Europa
Immigratie goed/slecht voor economie
Cultureel leven ondermijnd/verrijkt door immigranten
Land beter/slechter om te wonen door immigranten

0,83
0,81
0,81
0,82
0,84

0,82
0,81
0,81
0,84
0,84

Cronbach’s Alpha 0,88 0,88

Onafhankelijke variabelen op individueel niveau

Het hoofddoel van ons artikel is het achterhalen van de verandering in het effect 
van sociaal-culturele, sociaal-politieke en economische factoren op de immigran-
tenperceptie van de Europese meerderheid. Deze concepten worden als volgt 

4 Resultaten van deze tests zijn beschikbaar op aanvraag
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geoperationaliseerd als onafhankelijke variabelen op individueel niveau: religie en 
educatie van de respondent vormen de sociaal-culturele factoren, politieke voor-
keur en vertrouwen in (politieke) instituties de sociaal-politieke, en werkstatus en 
de mening over het inkomen van het huishouden de economische factoren.

De European Social Survey vraagt respondenten of ze zichzelf zien als onderdeel 
van een religie of genootschap. In het geval dat dit zo is, kan er gekozen worden tus-
sen Rooms-Katholiek, Protestants, Oosters-Orthodox, andere Christelijke genoot-
schappen, joods, Islamitisch, oosters-religieus of andere niet-Christelijke religies. 
Om deze variabele als dummy te kunnen gebruiken, wordt ‘niet-religieus’ als laatst 
optie toegevoegd, om vervolgens als referentiecategorie te worden ingezet.

Door de nationale verschillen in onderwijssystemen binnen Europa en we een 
eenduidige meting van educatieniveau streven te gebruiken, is gekozen voor de 
variabele die aangeeft hoeveel jaren een respondent aan voltijd onderwijs voldaan 
heeft. Ondanks kritieken op gelijksoortige metingen van onderwijsniveau, tonen 
resultaten met deze variabelen aan consistent te zijn met andere operationalise-
ringen (Van Hek & Kraaykamp, 2013).

Politieke voorkeur wordt in de European Social Survey gemeten door zelfevalu-
atie. Respondenten wordt gevraagd om zich te plaatsen op een schaal van nul tot 
tien, waarbij nul volledig links en tien volledig rechts is. Tezamen met vertrouwen 
in instituties vormt politieke voorkeur de sociaal-politieke factoren die zijn onder-
zocht. Vertrouwen in instituties is gebaseerd op een factoranalyse. Respondenten 
hebben antwoord gegeven op zeven vragen over vertrouwen in verschillende poli-
tieke instituties (parlement, politici, politieke partijen, het Europees Parlement en 
de Verenigde Naties). De interne validiteit van deze zeven variabelen bleek hoog 
genoeg (0,90 voor beide rondes) om als een eenduidige schaal te kunnen gebrui-
ken. Vanwege het hoge aantal missende waardes bij enkele indicatoren (vooral de 
twee supranationale instituties) is ook hier enkel een score berekend wanneer er 
vijf van de zeven statements zijn beantwoord.

De economische effecten worden gemeten door de werkstatus van de respon-
dent en zijn/haar tevredenheid over het huishoudinkomen. Onder werklozen scha-
ren we enkel degenen die hebben aangegeven werkloos te zijn, maar wel actief op 
zoek zijn naar een nieuwe baan. Hierdoor vallen gepensioneerden, studenten en 
andere bewust werkloze respondenten erbuiten. Dit is gedaan om aan te sluiten 
op de arbeidsmarktconcurrentiehypothese. Hoe tevreden respondenten zijn met 
hun huishoudinkomen is gemeten op een vierpuntschaal: (1) comfortabel rond-
komen met huidig inkomen, (2) normaal rondkomen met huidig inkomen, (3) 
moeilijk rondkomen met huidig inkomen en (4) heel moeilijk rondkomen met hui-
dig inkomen. Beschrijvende statistieken voor de variabelen op individueel niveau, 
alsmede op landenniveau (hierna besproken) zijn te vinden in Tabel 3.
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Controlevariabelen

Om verstorende effecten uit te sluiten, worden er twee achtergrondkenmerken 
toegevoegd als controlevariabelen: leeftijd en gender. Voorgaand onderzoek (Ceo-
banu & Escandell, 2010) heeft aangetoond dat beide variabelen invloed hebben 
op immigrantenperceptie. Leeftijd is simpelweg gemeten in het aantal jaar dat 
een respondent oud is, en gender is gecodeerd als dummy, waarin ‘0’ man en ‘1’ 
vrouw is.

Tabel 3 Beschrijvende statistieken
Variabelen Min Max Gemiddelde Standaarddeviatie

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Immigrantenperceptie 0,63 0,63 10 10 5,68 5,74 1,89 1,92

Variabelen individueel niveau

Religie
Niet religieus
Rooms-Katholiek
Protestants
Oosters-orthodox
Ander Christelijk genootschap
Joods
Oosters-religieus
Islamitisch
Andere niet-Christelijke religies

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,50
0,30
0,16
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00

0,49
0,32
0,16
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00

0,50
0,46
0,37
0,11
0,10
0,03
0,05
0,11
0,05

0,50
0,46
0,37
0,10
0,11
0,03
0,05
0,12
0,06

Educatie 0 0 50 54 13,15 13,30 3,65 3,65

Politieke voorkeur (links-rechts) 0 0 10 10 5,09 5,15 2,11 2,14

Vertrouwen in politieke instituten 0 0 10 10 4,32 4,49 2,06 2,02

Werkloos 0 0 1 1 0,03 0,03 0,18 0,17

Tevredenheid over huishoudinkomen

Comfortabel rondkomen
Rondkomen
Moeilijk rondkomen
Zeer moeilijk rondkomen

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

0,36
0,47
0,14
0,04

0,39
0,46
0,12
0,03

0,48
0,50
0,35
0,19

0,49
0,50
0,32
0,17

Leeftijd 14 15 104 105 49,69 49,64 18,69 18,59

Gender 0 0 1 1 0,52 0,52 0,50 0,50

Variabelen landenniveau

Zetels extreemrechts 0 0 34 51 10,66 13,57 11,38 13,90

% immigranten 1,60 1,60 29,4 29,4 12,56 12,87 6,07 6,04

% werkloosheid 3,50 4,00 11,3 10,1 7,41 6,42 2,18 1,84

BBP 24.356 26.002 75.846 76.397 41.973,21 43.171,52 12.230,08 12.552,36

Bron: European Social Survey 7 (2014). N = 23.575. European Social Survey 8 (2016). N = 23.996. Maddison Project 
Database, 2018 (BBP), Eurostat (% immigranten), World Bank (% werkloosheid)

Onafhankelijke variabelen op landenniveau

We kijken in dit onderzoek niet enkel naar de manier waarop individuele karakte-
ristieken de perceptie over immigranten van de Europese meerderheid beïnvloed, 
maar ook in hoeverre de sociaal-culturele, sociaal-politieke en economische 
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context van een individu ertoe doet. Daarom zijn er aan de analyse vier onaf-
hankelijke variabelen op landniveau toegevoegd, waarvan twee economische, een 
sociaal-culturele en een sociaal-politieke.

Voor sociaal-culturele context wordt gekeken naar het effect van het aantal immi-
granten in een land, waar de sociaal-politieke context wordt gevormd door de anti-
immigrantenretoriek in de zittende regering. Het aantal immigranten is geoperatio-
naliseerd als het percentage immigranten in de verschillende landen. Gebaseerd op 
data van Eurostat is het percentage voor het corresponderende ESS-jaar (2014 voor 
ronde 7 en 2016 voor ronde 8) meegenomen. In de enkele gevallen van missende 
cijfers voor 2014 of 2016 zijn er data van de dichtstbijzijnde jaren gebruikt.

De anti-immigratieretoriek in de politiek is gemeten door te kijken naar het 
aantal extreemrechtse zetels in het parlement van een land in 2014 en 2016 (Boh-
man & Hjerm, 2016). Voor elk land is data gebruikt van de meest recente natio-
nale verkiezingen voor de ESS-dataverzameling. Voor de meeste landen is hierin 
tussen 2014 en 2016 niets veranderd door het gebrek aan nationale verkiezingen, 
maar in de gevallen van verkiezingen in deze periode is de data voor 2016 aan-
gepast. Ondanks de beperkte verandering in daadwerkelijke extreemrechtse ze-
tels, is de symbolische kracht wel veranderd door de stijgende berichtgeving in de 
media. Door het gebrek aan een meting betreffende mediagebruik voor politieke 
doeleinden, kan deze symbolische kracht niet worden benaderd in dit paper.

De economische landencontext wordt gevormd door het Bruto Binnenlands Pro-
duct (bbp) en het werkloosheidspercentage van een land. Voor het bbp is gebruik 
gemaakt van de laatste versie van de Maddison Project Database (Bolt, Inklaar, De 
Jong & Van Zanden, 2018). Deze database bevat data over het reële bbp van 169 lan-
den, met data tot en met 2016. Reëel bbp is aangepast voor prijsveranderingen als 
inflatie, waardoor het een betere indicatie van de economische staat van een land 
is wanneer er een vergelijk tussen verschillende jaren wordt gemaakt. Data over de 
werkloosheid in 2014 en 2016 in de vijftien landen zijn verkregen via de World Bank 
en is gemeten als het percentage van burgers dat niet actief is op de arbeidsmarkt.

Analysemethoden

Vanwege het geclusterde karakter van de data (individuen in landen), is een multi-
levelanalyse uitgevoerd. In plaats van een OLS-regressie, die veelal wordt gebruikt 
in (nationale) onderzoeken naar immigrantenperceptie, lenen de data en onder-
zoeksvraag in dit onderzoek zich voor het gebruik van meerder niveaus. Het eer-
ste niveau omvat alle individuele respondenten van de ESS-datasets in de vijf-
tien landen; het hogere niveau omvat de vijftien landen. Hierdoor worden de 
landenvariabelen niet overgewaardeerd in de analyse, zoals het geval zou zijn bij 
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een regressieanalyse waarin de geclusterde data niet wordt meegenomen (Hox, 
2010). Als eerste stap in de analyse is een multilevelanalyse uitgevoerd voor beide 
rondes van de ESS.

Hierna is er gekeken naar de effecten van de verschillende onafhankelijke va-
riabelen en hoe deze zijn veranderd sinds de vluchtelingencrisis. Hiervoor zijn de 
effectcoëfficiënten van de multilevelanalyses getransformeerd naar Z-scores, om 
te testen of de verschillen tussen de jaren significant zijn. De volgende formule is 
gebruikt om de Z-scores uit te rekenen:

Er is voor deze formule gekozen vanwege het hoge aantal respondenten in de 
European Social Survey. Bovenstaande formule maakt gebruik van een zuivere 
schatting van de standaarddeviatie van het steekproefgemiddelde (standaard-
fout), waardoor het verschil tussen de regressie-coëfficiënten gedetailleerder is in 
onderzoeken met grote steekproeven (Paternoster, Brame, Mazerolle & Piquero, 
1998). De gebruikte formule maakt de kans op Type I errors in zulke gevallen kleiner. 
Met een significantieniveau (α) van 0,05 is de kritische Z-score 1,96; wat betekent 
dat iedere hogere Z-score een significant verschil aangeeft (Privitera, 2015).

Resultaten

Een vergelijk van de gemiddelde scores van de afhankelijke variabelen van beide 
jaren toont aan dat er een significant verschil in de immigrantenperceptie van de 
Europese meerderheid is, voor en na de vluchtelingencrisis (t = 4,97; p < 0,001), 
van 5,68 in 2014 tot 5,73 in 2016. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de ver-
wachtingen, de algemene houding ten opzichte van immigranten positiever is 
geworden in plaats van negatiever. Echter, vanwege het hoge aantal respondenten 
en de minimale verhoging (0,05 op een tienpuntschaal), is het moeilijk om deze 
claim daadwerkelijk te maken en geven we de voorkeur aan om te stellen dat er 
geen echte verandering heeft plaatsgevonden in de immigrantenperceptie na de 
vluchtelingencrisis. Hierom wordt onze eerste hypothese niet geverifieerd. Tabel 
4 toont de gemiddelde score per land per ronde, waaruit blijkt dat er in de meeste 
landen geen grote verandering in perceptie heeft plaatsgevonden (variërend van 
0,09 in Zwitserland tot 0,76 in het Verenigd Koninkrijk).
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Tabel 4 Gemiddelde score immigrantenperceptie per land per ronde
Country ESS7 ESS8
Austria
Belgium
Switzerland
Czech Republic
Germany
Estonia
Finland
France
United Kingdom
Ireland
Netherlands
Norway
Poland
Sweden
Slovenia

5,13
5,46
6,12
4,27
6,30
5,27
5,92
5,48
5,18
5,45
5,84
6,27
5,85
7,22
5,32

4,85
5,92
6,22
4,14
6,22
5,01
6,12
5,59
5,94
6,10
6,07
6,41
5,56
7,01
5,09

Total 5,68 5,73

Dit betekent echter niet dat er geen enkele verandering heeft plaatsgevonden. 
Hoewel ook klein, tonen de resultaten een hogere standaarddeviatie aan in 2016 
dan in 2014, groeiend van 1,89 naar 1,92. Dit toont aan dat de scores van de 
afhankelijke variabele extremer zijn geworden aan beide kanten van het gemid-
delde. De kurtosis van de variabele onderstreept dit nogmaals, door te verande-
ren van -0,25 tot -0,26. Hoewel de negatieve score aantoont dat de distributie van 
de afhankelijke variabele light-tailed is en een gelijk aantal scores in beide staar-
ten heeft als in de piek, laat de stijging wel een lichte verschuiving zien vanaf de 
piek naar de staarten. Aangezien we spreken van een min of meer gelijk gemid-
delde, stellen we dat de houding ten opzichte van immigranten gepolariseerder is 
geworden in 2016 dan in 2014; negatieve scores zijn negatiever geworden, terwijl 
positieve meningen positiever zijn geworden. Hiermee verifiëren we onze tweede 
hypothese.

Effecten van sociaal-culturele, sociaal-politieke en 
economische factoren

Voorgaand onderzoek (hierboven besproken) heeft aangetoond dat de immigran-
tenperceptie afhankelijk is van een groep sociaal-culturele, sociaal-politieke en 
economische factoren. Ook dit onderzoek test of karakteristieken op deze gebie-
den een effect hebben op hoe men denkt over immigranten. Tabel 5 toont de 
effectgroottes van 2014 (ESS7) en 2016 (ESS8). Model 1 en Model 4 bevatten 
de effectgroottes wanneer enkel factoren op het niveau van het individu in acht 
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genomen worden. Beide zijn getest ten opzichte van een leeg basismodel en een 
tweede model waar enkel een random slope is toegevoegd. Beide zijn niet te vin-
den in de tabel5. Beide modellen tonen een significante modelverbetering geba-
seerd op de daling van de -2 log-likelihood. Van de variantie op individueel niveau 
kan in dit model 23,0 procent worden verklaard door de individuele factoren in 
2014; in 2016 is dit 24,3. In Model 2 en Model 5 zijn de landeneffecten toege-
voegd, waarbij er niets extra verklaard wordt aan de individuele variantie. Wel 
wordt 22,2 (2014) en 35,7 (2016) procent van de variantie op landenniveau ver-
klaard door deze toevoeging. Als we echter kijken naar de -2 log-likelihood valt op 
dat er een te lage verandering is om te spreken van een significante modelverbe-
tering, wat aantoont dat de landenvariabelen op zichzelf geen relevantie hebben 
voor het voorspellen van immigrantenperceptie. Worden ze echter in het model 
verwerkt in de vorm van interactie-effecten (Model 3 en Model 6), is er wel sprake 
van een significante modelverbetering. Daarbij verklaart het ook nog eens 0,4 pro-
cent van individuele variantie in beide jaren, en 25,9 procent en 35,7 procent van 
variantie op landenniveau, in vergelijk met Model 1 en Model 4. Vanaf dit punt 
zal de bediscussiëring van de modellen enkel over Model 1 en 4 en Model 3 en 6 
gaan, tenzij anders vermeldt.

In beide jaren hebben respondenten met een Christelijke geloofsovertuiging 
een negatievere perceptie over immigranten dan respondenten van de referen-
tiecategorie; de niet-gelovigen. Enkel degenen die ‘een ander Christelijk genoot-
schap’ aanhangen en dus niet Rooms-Katholiek, Protestants of Oosters-Orthodox 
zijn, zijn significant positiever. Respondenten die een Oosterse religie of een an-
dere niet-Christelijke religie aanhangen zijn ook positiever over immigranten dan 
de drie grote Christelijke richtingen en niet-gelovigen zijn. In 2014 hebben mos-
lims de meest positieve houding, terwijl ze in 2016 worden ingehaald door res-
pondenten van overige niet-Christelijke religies. Joden vormen de enige groep die 
niet significant verschilt van de referentiecategorie.

Tabel 6 bevat de Z-scores van de vergelijkingen tussen de effectgroottes in 
beide jaren. De Z-scores van de verschillende religies tonen dat er enkel een ver-
schil is bij Rooms-Katholieken, in beide modelvergelijkingen. Rooms-Katholieken 
zijn na de vluchtelingencrisis negatiever geworden ten opzichte van immigranten 
(b2014 = -0,12; b2016 = -0,23; Z = 2,69). In twee andere groepen is er geen sprake 
van een significante stijging, maar wel in algemeen effect: zowel bij Oosters-Or-
thodoxen en aanhangers van overige niet-Christelijke religies zien we dat er pas in 
2016 sprake is van een significant effect, iets dat in 2014 nog ontbrak. De effecten 

5 De Intra-class-correlatie in de lege modellen van 2014 en 2016 zijn respectievelijk 0,12 en 0,13. Dit geeft 

aan dat 12 en 13 procent van de variantie in immigrantenperceptie verklaard wordt door landenvariabelen. 

Er is dus sprake van een multilevelstructuur.
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van andere religies zijn wel veranderd door de tijd heen, maar niet significant. Tot 
op zekere hoogte is religie in enkele vormen echter wel een belangrijkere factor in 
het voorspellen van een anti-immigrantenhouding na de vluchtelingencrisis dan 
het ervoor was. Voor andere geloofsovertuigingen geldt dit niet.

Tabel 5 Resultaten van multilevelanalyse over immigrantenperceptie
2014 (ESS7) 2016 (ESS8)

Model 1
b (SE)

Model 2
b (SE)

Model 3
b (SE)

Model 4
b (SE)

Model 5
b (SE)

Model 6
b (SE)

Intercept 3,47**
(0,16)

2,60**
(0,83)

2,01*
(0,81)

3,39**
(0,16)

1,82*
(0,66)

1,21
(0,66)

Variabelen individueel niveau

Religie (Niet religieus = referentiecategorie.) 

Rooms-Katholiek

Protestants

Oosters-Orthodox

Ander Christelijk 
genootschap
Joods

Oosterse religies

Islamitisch

Andere niet-Christelijke 
religies

-0,12**
(0,03)

-0,13**
(0,03)
-0,13

(0,11)
0,25*
(0,11)
-0,51

(0,35)
0,56**
(0,20)

0,58**
(0,11)

0,34
(0,12)

-0,12**
(0,03)

-0,13**
(0,03)
-0,14

(0,11)
0,25*
(0,11)
-0,51

(0,35)
0,56**
(0,20)

0,58**
(0,11)
0,34*
(0,19)

-0,12**
(0,03)

-0,13**
(0,03)
-0,14

(0,11)
0,26*
(0,11)
-0,56

(0,35)
0,52**
(0,20)

0,56**
(0,11)

0,35
(0,19)

-0,23**
(0,03)

-0,13**
(0,03)

-0,31**
(0,11)
0,20*
(0,10)
-0,28

(0,40)
0,57**
(0,18)

0,66**
(0,09)

0,71**
(0,19)

-0,23**
(0,03)

-0,13**
(0,03)

-0,31**
(0,11)
0,20*
(0,10)
-0,28

(0,40)
0,57**
(0,18)

0,66**
(0,09)

0,71**
(0,19)

-0,23**
(0,03)

-0,13**
(0,03)

-0,31**
(0,11)

0,21
(0,10)
-0,28

(0,40)
0,57**
(0,18)

0,64**
(0,09)

0,70**
(0,19)

Educatie (in jaren) 0,11**
(0,00)

0,11**
(0,00)

0,11**
(0,00)

0,10**
(0,00)

0,10**
(0,00)

0,10**
(0,00)

Politieke voorkeur  
(links-rechts)

-0,14**
(0,01)

-0,14**
(0,01)

-0,02
(0,01)

-0,17**
(0,01)

-0,17**
(0,01)

-0,05**
(0,01)

Vertrouwen in politieke 
instituten

0,29**
(0,01)

0,29**
(0,01)

0,29**
(0,01)

0,30**
(0,01)

0,30**
(0,01)

0,29**
(0,01)

Werkloos 0,05
(0,06)

0,05
(0,06)

0,04
(0,06)

0,01
(0,06)

0,01
(0,06)

0,01
(0,06)

Tevredenheid over huishoudinkomen (Zeer moeilijk rondkomen = referentiecategorie) 

Moeilijk rondkomen 0,29**
(0,07)

0,29**
(0,07)

0,29**
(0,06)

0,39**
(0,07)

0,39**
(0,07)

0,37**
(0,07)

Rondkomen 0,51**
(0,06)

0,51**
(0,06)

0,50**
(0,06)

0,70**
(0,06)

0,70**
(0,06)

0,68**
(0,06)

Comfortabel rondkomen 0,73**
(0,06)

0,73**
(0,06)

0,73**
(0,06)

0,93**
(0,07)

0,93**
(0,07)

0,92**
(0,07)

Leeftijd -0,00**
(0,00)

-0,00**
(0,00)

-0,00**
(0,00)

-0,00**
(0,00)

-0,00**
(0,00)

-0,00**
(0,00)

Gender 0,01
(0,02)

0,01
(0,02)

0,01
(0,02)

0,07**
(0,02)

0,07**
(0,02)

0,06**
(0,02)
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Variabelen landenniveau 

Zetels extreemrechts 0,02
(0,01)

0,02
(0,01)

0,01
(0,01)

0,02
(0,01)

% immigranten 0,03
(0,02)

0,08**
(0,02)

0,02
(0,02)

0,06*
(0,02)

% werkloosheid 0,05
(0,07)

0,05
(0,06)

0,12
(0,07)

0,12
(0,06)

BBP 0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

Cross-level interacties 

Politieke voorkeur * Zetels 
extreemrechts

0,00
(0,00)

-0,00**
(0,00)

Politieke voorkeur (lr) * % 
immigranten

-0,01**
(0,00)

-0,01**
(0,00)

Random effects 

Variantie individueel niveau 2,32**
(0,02)

2,32**
(0,02)

2,31**
(0,02)

2,36**
(0,02)

2,36**
(0,02)

2,35**
(0,02)

Variantie landenniveau 0,27**
(0,10)

0,21**
(0,08)

0,20**
(0,08)

0,28**
(0,10)

0,18**
(0,07)

0,18**
(0,07)

-2 log-likelihood 79.853,43^ 79.849,69 79.727,19^ 87.515,56^ 87.509,10 87.379,55^

Bron: European Social Survey 7 (2014). N = 21.687. European Social Survey 8 (2016). N = 23.651. N 
landen= 15.

* p < 0,05; ** p <0,01; (two-sided tests); ^ significante modelverbetering

De andere sociaal-culturele factor, educatie, is ook gelijk gebleven door de jaren 
heen. In 2014 had educatie een significant en positief effect op de immigranten-
perceptie van de Europeanen (b = 0,11, p < 0,001), wat aangeeft dat ieder jaar van 
educatie (dus waarschijnlijk een hoger educatieniveau) ervoor zorgt dat indivi-
duen positiever zijn over immigranten. In 2016 is die effect nog steeds present en 
vrijwel gelijk gebleven (b = 0,10, p < 0,001). De Z-score van de twee effectgroottes 
is dan ook niet significant (Z = 1,87). Om deze reden kan hypothese 3a slechts 
deels geverifieerd worden: het effect van religie is weldegelijk veranderd (hoewel 
niet voor elke geloofsovertuiging), maar het culturele effect van educatie is gelijk 
gebleven.

Ook de economische factoren tonen verschillende resultaten. Werkeloosheid 
van een individu heeft geen significant effect in beide jaren (b2014 = 0,04, p = 
0,457; b2016 = 0,01, p = 0,851). Personen die op zoek zijn naar een baan, maar er 
(tijdelijk) geen hebben, zijn hiermee niet negatiever ten opzichte van immigran-
ten dan degenen die een baan hebben of bewust niet op zoek zijn. Hiermee wordt 
hypothese 3b over de economische factoren dus niet geverifieerd, noch gefalsifi-
ceerd. We verwachtten een vermindering in het belang van economische factoren 
voor immigrantenperceptie, maar op basis van het non-effect van de werkeloos-
heidsvariabele in beide jaren kan zo’n claim niet gemaakt worden.
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Op basis van de tweede economische variabele, de tevredenheid over huis-
houdinkomen, kan de hypothese wel worden gefalsificeerd. Door ‘zeer moeilijk 
rondkomen’ als referentiecategorie te nemen, is een opwaartse trend zichtbaar. 
Individuen die ‘moeilijk rondkomen’ op hun huidige inkomen zijn al significant 
positiever over immigranten dan de referentiecategorie (b2014 = 0,29, p < 0,001; 
b2016 = 0,37, p < 0,001). Europeanen die ‘rondkomen’ met hun inkomen zijn 
vervolgens nog positiever (b2014 = 0,50, p < 0,001; b2016 = 0,68, p < 0,001) en 
zij die ‘comfortabel rondkomen’ zijn het meest positief (b2014 = 0,73, p <0,001; 
b2016 = 0,92, p < 0,001). Daarnaast tonen de resultaten ook dat de twee hoogste 
categorieën, in vergelijking met de referentiecategorie, significant positiever zijn 
geworden na de vluchtelingencrisis (Z = 2,09 voor ‘comfortabel rondkomen’ en 
Z = 2,00 voor ‘rondkomen’). Interessant genoeg is de overige categorie, ‘moeilijk 
rondkomen’ niet veranderd door de tijd heen. Dit betekent dat enkel zij met een 
hoog genoeg inkomen om zonder problemen aan dagelijkse behoeften te voldoen 
een positievere perceptie hebben gekregen. Op basis hiervan wordt hypothese 3b 
dus gefalsificeerd, aangezien inkomen, en daarmee dus economische factoren, 
een belangrijkere rol zijn gaan spelen.

Politieke voorkeur heeft ook, niet geheel onverwachts, een significant effect 
op immigrantenperceptie van de Europese meerderheden. In de eerste modellen 
is er sprake van een significant en negatief verband tussen een voorkeur voor de 
rechterkant van het politieke spectrum en immigrantenperceptie (b2014 = -0,14, 
p < 0,001; b2016 = -0,17, p < 0,001). Voor elke stap op de schaal van 0 (links) tot 
10 (rechts) worden individuen dus negatiever over immigranten. Het vergelijken 
van de effectgroottes van beide jaren toont een sterk significante verandering na 
de vluchtelingencrisis (Z = 4,40). Dus waar rechtse Europeanen in 2014 al signi-
ficant negatiever waren over immigranten dan hun linkse tegenhangers, is dit in 
2016 nog sterker geworden. Dit effect verandert echter als politieke voorkeur als 
interactie-effect wordt toegevoegd met de landenvariabelen (Model 3 en Model 
6). Hier blijft de variabele nog wel significant in het effect op de afhankelijke vari-
abele in 2016, maar niet in 2014. Bovendien is de effectgrootte aanzienlijk kleiner 
(b2014 = -0,02, p = 0,067; b2016 = -0,05, p <0,001). De Z-score van deze model-
len is te laag om te spreken van een significante verandering (Z = 1,56), hoewel 
de verschuiving van niet-significant naar significant effect wel aantoont dat er een 
verandering heeft plaatsgevonden. Samengenomen toont dit aan dat het effect 
van de politieke voorkeur van individuen overgewaardeerd zou kunnen worden 
in onderzoeken waar het hiërarchische karakter van de data buiten beschouwing 
wordt geladen. Ook vermoeilijkt dit eventuele verificatie van hypothese 3c. Op 
basis van de eerste modellen lijkt de hypothese juist, maar de interactie-effecten 
schetsen een onduidelijkere situatie.
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Tabel 6 Z-scores voor veranderingen in effectgroottes (b)
Model 1 – 4 Model 3 – 6 

Variabelen individueel niveau

Religie (Niet religieus = referentiecategorie.)

Rooms-Katholiek
Protestants
Oosters- Orthodox
Andere Christelijk genootschap
Joods
Oosterse religies
Islamitisch
Andere niet-Christelijke religies

2,68**
0,06
1,10
0,36
0,42
0,04
1,66
1.90

2,69**
0,02
1,10
0,35
0,52
0,18
0,58
1,32

Educatie (in jaren) 1,83 1,87

Politieke voorkeur 4,40** 1,56

Vertrouwen in politieke instituten 0,69 0,58

Werkoos 0,40 0,39

Tevredenheid over huishoudinkomen (Zeer moeilijk rondkomen = referentiecategorie)

Moeilijk rondkomen
Rondkomen
Comfortabel rondkomen

1,03
2,14*
2,24*

0,93
2,00*
2,09*

Leeftijd 2,65** 2,59**

Gender 1.90 1,97*

Variabelen landenniveau

Zetels exteemrechts 0,17

% immigranten 0,53

% werkloosheid 0,74

BBP 0,76

Cross-level interacties

Politieke voorkeur * Zetels exteemrechts 0,99

Politieke voorkeur * % immigranten 0,49

Bron: European Social Survey 7 (2014). N = 21.687. European Social Survey 8 (2016). N = 23.651.
* p < 0,05; ** p < 0,01; two-sided tests

Het vertrouwen van individuen in (politieke) instituten heeft een positief effect op 
de afhankelijke variabele in beide jaren. Hoe meer iemand vertrouwd op institu-
ties als de politiek, of supranationale organen als de EU of VN, hoe positiever de 
houding ten opzichte van immigranten (b2014 = 0,29, p < 0,001; b2016 = 0,29, p 
< 0,001). In tegenstelling tot onze verwachtingen, uitgesproken in hypothese 3c, 
is dit effect echter niet gestegen, maar gelijk gebleven na de vluchtelingencrisis 
(Z = 0,58). Op basis hiervan, in combinatie met de ambigue resultaten van voor-
gaande variabele, is besloten de hypothese te falsificeren.

Beide controlevariabelen hebben een significant effect, waarbij de afhankelijke 
variabele door beide anders wordt beïnvloed. Het effect van leeftijd is in beide ja-
ren significant negatief, echter wel met een erg lage effectgrootte (b2014 = -0,00, p 
< 0,001; b2016 = -0,00, p < 0,001). Het effect na de vluchtelingencrisis is zelfs nog 
miniemer geworden na de vluchtelingencrisis dan ervoor (Z = 2,59), wat aantoont 
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dat er een kleiner verschil is tussen jongeren en ouderen in hun immigrantenper-
ceptie. Ook gender heeft een significant effect op de afhankelijke variabele, maar 
wel enkel na de crisis. In 2014 maakte het geen verschil of een individu man of 
vrouw was (b = 0,01, p = 0,795). Na de vluchtelingencrisis zijn vrouwen echter 
significant positiever geworden ten opzichte van immigranten dan mannen (b = 
0,06, p = 0,002). Bovendien is de effectgrootte ook nog significant gegroeid (Z = 
1,97).

Effecten van landenvariabelen en interactie-effecten

Vergelijking van de -2 log-likelihood van de modellen met enkel individuele ken-
merken en de modellen met de toegevoegde landenvariabelen laat zien dat, zoals 
eerder vermeld, deze landenvariabelen op zichzelf geen significante toevoeging 
vormen op de analyse, wat betekent dat ze in deze vorm geen direct effect hebben 
op de immigrantenperceptie van de Europese meerderheid. Kijkend naar de effec-
ten van de landenvariabelen in de laatste modellen (Model 3 en Model 6) schetst 
echter een ander verhaal. Toch zijn er alsnog weinig significante resultaten tussen 
deze variabelen. Als gevolg van hypothese 3c verwachtten we dat het aantal zetels 
voor extreemrechtse partijen in het parlement een effect zou hebben op de afhan-
kelijke variabele en zelfs gestegen zou zijn door de stijgende retoriek eromheen. 
Resultaten tonen echter een niet significant verband in beide jaren (b2014 = 0,02, 
p = 0,129; b2016 = 0,02, p = 0,064).

Interessant genoeg geeft de variabele in interactie met politieke voorkeur van 
het individu, enkel in 2016, wel een significant effect. In 2014 is er nog geen spra-
ke van een significante interactie (b = -0,00, p = 0,460), terwijl deze in 2016 wel 
(licht) bestaat (b = -0,00, p = 0,010). Hoewel de Z-score geen significante verho-
ging aantoont (Z = 0,99), duidt de verschuiving naar significantie er wel op dat 
het aantal extreemrechtse zetels een effect heeft op de immigrantenperceptie, via 
zelfplaatsing op het politieke spectrum. In dit model heeft een politieke voorkeur 
voor rechtse partijen dus een nog negatiever effect op de afhankelijke variabele in 
landen waar meer extreemrechtse zetels ingenomen zijn. In 2014 was dit effect 
nog afwezig.

Het immigrantenpercentage van de landelijke bevolking heeft wel in beide ja-
ren een significant effect op de afhankelijke variabele (b2014 = 0,08, p = 0,006; 
b2016 = 0,06, p = 0,013); landen met meer immigranten kennen over het alge-
meen bewoners met een positievere houding ten opzichte van immigranten. In 
lijn met Allport’s (1954) intergroup contact theory verwachtten we dat meer im-
migranten in een land zou zorgen voor een positievere perceptie, vanwege de 
voortdurende blootstelling die kan leiden tot normalisatie. Resultaten tonen dat 



Immigrantenperceptie van de Europese meerderheid na de vluchtelingencrisis 57

dit inderdaad het geval is. In tegenstelling tot onze hypothese 3a is dit echter niet 
significant gestegen (Z = 0,53).

In interactie met politieke voorkeur heeft het immigrantenpercentage in een 
land nogmaals een effect op de afhankelijke variabele (b2014 = -0,01, p < 0,001; 
b2016 = -0,01, p <0,001). Het negatieve effect betekent dat in landen met een ho-
ger percentage immigranten een negatievere mening bestaat onder degenen die 
zichzelf rechts noemen dan in landen met een lager percentage immigranten. 
Waar het dus in het algemeen positief is voor de immigrantenperceptie als een 
land veel immigranten huist, zorgt dit wel voor een sterkere negatieve mening 
onder rechtse bewoners. Aangezien er door de jaren heen geen verschil in effect-
grootte is gemeten, is ook hier de Z-score niet significant (Z = 0,49). Dit falsificeert 
wederom hypothese 3a.

Als laatste hebben beide economische landenvariabelen, werkloosheidsper-
centage van een land en het BBP, geen significant effect op de immigrantenper-
ceptie. De effectgrootte van het werkloosheidspercentage is wel gestegen over de 
jaren heen, maar niet significant. Daarbij komt dat het in beide jaren een niet sig-
nificant effect heeft (b2014 = 0,05, p = 0.427; b2016 = 0,12, p = 0.084; Z = 0,74). 
Het BBP van een land heeft de laagste totale effectgrootte in de analyse, met een 
score die extreem dicht bij nul ligt. Daarnaast is ook dit effect in beide jaren niet 
significant. Dit zorgt dus, net als het effect van individuele werkloosheid, voor een 
onduidelijk resultaat, waardoor hypothese 3b niet geverifieerd kan worden.

Discussie en conclusie

Zoals in de resultaten besproken, is er geen duidelijke verandering gemeten in de 
immigratieperceptie van de Europese meerderheid na de vluchtelingencrisis. Dit 
betekent dat tussen 2014 en 2016 de houding ten opzichte van immigranten over 
het algemeen niet aanmerkelijk veranderd is. We kunnen echter wel een stijgende 
polarisatie waarnemen in deze houding. In vergelijking met 2014 zijn Europea-
nen hierover verdeelder geraakt in 2016, wat mogelijk verklaard kan worden door 
de verhoogde politisering van het onderwerp gedurende deze periode. De vluch-
telingencrisis heeft een publiek debat over immigratiekwesties opgewekt die de 
meeste politieke debatten heeft gedomineerd. Deze discussies zijn vervolgens uit-
gebreid geïnstrumentaliseerd voor politieke doeleinden, zoals het campagne voe-
ren voor de landelijke verkiezingen in Europese landen. De opkomst van populis-
tische partijen waar men de afgelopen jaren getuige van is geweest heeft er aan de 
ene kant toe geleid dat rechtse opvattingen en meningen gelegitimeerd worden en 
aan de andere kant dat tegenstanders ook hun meningen en opvattingen duidelij-
ker naar voren brengen. Dit wordt nog eens aangestipt door het gevonden effect 
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van de interactie tussen het aantal extreemrechtse zetels en de politieke voorkeur 
van het individu: politieke frames kunnen anti-immigratiestandpunten nog har-
der aanwakkeren door zulke opvattingen te legitimeren (Hopkins, 2011). Euro-
pese landen hebben niet alleen een stijging van het aantal extreemrechtse zetels 
doorstaan; deze hebben ook nog eens meer symbolische kracht door de stijgende 
berichtgeving in de media.

Daarnaast hebben de bevindingen aangetoond dat het effect van individuele 
werkloosheid geen effect heeft op immigrantenperceptie. Dit betekent dat de fei-
telijke economische situatie van een individu niet verandert hoe hij of zij staat ten 
opzichte van immigranten, zowel voor als na de vluchtelingencrisis. Deze resul-
taten zijn in lijn met Hainmueller en Hopkins (2014, p. 241) die stellen dat “the 
labor market competition hypothesis has repeatedly failed to find emperical sup-
port, making it something of a zombie theory”. Onze analyse laat zien dat niet de 
feitelijke (arbeidsmarktcompetitie), maar de gepercipieerde economische situatie 
van belang is bij het vormen van een immigrantenperceptie. Individuen die op 
hun huishoudinkomen (comfortabel) rondkomen zijn positiever ten opzichte van 
immigranten dan individuen die meer economische onzekerheid aangeven, iets 
wat het jaar na de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis nog eens significant 
gestegen is. Houdingen ten opzichte van immigratie zijn sterk gelinkt aan (geper-
cipieerde) persoonlijke economische omstandigheden en economische factoren 
kunnen dus niet volledig worden weggezet als ‘zombie theory’.

Economische determinanten verklaren echter immigrantenperceptie niet vol-
ledig, zoals aangetoond in de analyse waar ook sociaal-culturele en sociaal-politie-
ke factoren deze houding beïnvloeden. Deze effecten lijken gevormd door de cul-
turele impact die immigranten hebben op de natie, waar de economische factoren 
vooral op het individuele niveau spelen. Dit wordt ondersteund door de bevinding 
dat in 2016 enkele culturele factoren in effect zijn gestegen. Zo zijn individuen die 
zichzelf identificeren als Rooms-Katholiek of Oosters-Orthodox ten eerste nega-
tiever dan andere of niet-gelovigen, en ten tweede sterker negatief in 2016 dan in 
2014. Dit legt de nadruk op de invloed die groepsgerelateerde attitudes en symbo-
len hebben als het gaat om het vormen van immigratie-attitudes. Mensen lijken 
meer belang te hechten aan variaties op basis van religie en etniciteit of andere 
schijnbare bedreigingen voor de nationale identiteit, die vaak worden vermengd 
met vooroordelen en stereotypen die door de media zijn gecreëerd (Hainmueller 
& Hopkins, 2014). ‘De immigrant’ wordt vaak als moslim gezien (Allievi, 2005) en 
in 2015 en 2016 werd het publieke debat gedomineerd door de stijging van vluch-
telingen uit moslimlanden. Dit kan gezien worden als indicator dat houdingen 
ten opzichte van immigranten voornamelijk gevormd worden door symbolische 
bezorgdheden over het land en haar huidige staat. Deze veronderstelde culturele 
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dreigingen worden gedreven door de waarde die gehecht wordt aan culturele ho-
mogeniteit binnen een land en is van belang omdat een toename van moslim-
burgers vermeend een veranderend effect heeft op de cultuur en het sociale leven 
hierbinnen. Zo staat de Islam volgens bepaalde westerlingen voor seksenonge-
lijkheid, irrationaliteit en geweld (Kumar, 2012). Deze “Oriental Myths” (p. 41) 
hebben de discours in het westen gedomineerd sinds 2001 en bijgedragen aan 
de voortdurende Islamofobie sindsdien. Het is daarom niet onverwacht dat de 
publieke discussie van culturele waardes de immigrantenperceptie steeds meer is 
gaan aantasten. Al met al geeft dit aan dat culturele hegemonie na de vluchtelin-
gencrisis nog belangrijker lijkt te worden. Dit ondersteund de analyse van Sides en 
Citrin (2007), die vinden dat de culturele waarden een bijzonder sterke voorspeller 
blijken te zijn in eerdere ESS-rondes; iets dat nogmaals wordt beaamd door Hain-
mueller en Hopkins (2014).

Over het algemeen kan gesteld worden dat de perceptie over immigranten van 
de Europese meerderheid gemiddeld niet veranderd is als gevolg van de vluchte-
lingencrisis. Wel is er sprake van meer polarisatie en de symbolische kracht die 
rechtse politieke partijen hierbij hebben, heeft daar een mogelijke bijdrage aan 
geleverd. Daarnaast zien we dat, zelfs als het politieke discours over de crisis de 
publieke discussie naar een cultureel debat heeft gekatapulteerd, dit niet resul-
teert in een afzwakking van economische determinanten bij het vormen van im-
migrantenpercepties.

De bijdrage van ons onderzoek is veelzijdig. Ten eerste hebben we geprobeerd 
te achterhalen hoe de perceptie van immigranten is verschoven na de vluchtelin-
gencrisis en wat de veranderende rol van achtergrondkernmerken hierin is ge-
weest. Tegelijkertijd voegen we een kritische noot toe aan het lang bestaande idee 
dat immigrantenperceptie wordt gevormd door de feitelijke economische status 
van een individu en bieden we een alternatief in de vorm van een combinatie van 
economische, sociaal-culturele, sociaal-politieke effecten. Al met al hebben we la-
ten zien hoe de European Social Survey het mogelijk maakt om sociale verande-
ring in kaart te brengen met behulp van een grote datacollectie en daardoor on-
derzoekers, beleidsmakers en politici in staat stelt voorspellingen te maken over 
toekomstige ontwikkelingen.

Als laatste trachten we om mediaproducenten bewuster te maken van de sym-
bolische kracht die zij bezitten met betrekking tot de effecten van sociale cate-
gorisatie. Om hier een overtuigender punt over te maken, had de analyse uitge-
breid moeten worden met informatie over de mediaconsumptie van een individu, 
zowel qua hoeveelheid als inhoud. Dit zou bijvoorbeeld kunnen aantonen of de 
consumptie van conservatieve of liberale nieuwskanalen veranderende effecten 
opleveren op de houding ten opzichte van immigranten. Aangezien de ESS enkel 
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variabelen bevat waarin de hoeveelheid mediaconsumptie wordt gemeten, maar 
niet welk type, zou verder onderzoek dit kunnen aantonen. Daarnaast kan toekom-
stig onderzoek nagaan in hoeverre de gevonden resultaten standhouden wanneer 
men verder verwijderd is van de hoogtijdagen van de crisis, bijvoorbeeld door ge-
bruik te maken van data van komende ESS-rondes. Een laatste tekortkoming van 
dit onderzoek is dat we niet volledig in staat zijn de claim te maken dat de vluchte-
lingencrisis aan de basis ligt van de gevonden resultaten. Door te de analyse uit te 
breiden met meerdere ESS-rondes is het mogelijk om te zien of de veranderingen 
deel uit maken van een trend, of daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de relevante 
gebeurtenis tussen de twee geanalyseerde rondes in.
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Afname van ESS-vragen per 
telefoon of persoonlijke interviews

Verschillen in interviewer-respondent-
interacties

Yfke Ongena & Marieke Haan

Inleiding

Bij het kiezen van een afnamemethode voor het verzamelen van gegevens van 
computergestuurde enquêtes, heeft een onderzoeker drie opties beschikbaar: 
het computergestuurde telefonische interview (CATI), het computergestuurde 
persoonlijke interview (CAPI) of een internet enquête (dat wil zeggen, een door 
de respondent zelf in te vullen elektronische vragenlijst). De keuze tussen deze 
methoden is gebaseerd op ongeveer vier kenmerken (Dijkstra, Ongena en Loos-
veldt 2014). Ten eerste de kosten, met CAPI meestal als duurste en internet als 
goedkoopste methode. Ten tweede, snelheid, waarbij CATI het snelste is wanneer 
genoeg interviewers beschikbaar zijn. Ten derde, beschikbaarheid van responden-
ten, waarbij met CAPI over het algemeen de hoogste responspercentages behaald 
worden. Ten vierde, de kwaliteit van de verzamelde gegevens, die ook afhangt 
van de hoeveelheid gevraagde informatie en de complexiteit van de vragenlijst. In 
het algemeen maakt CAPI het mogelijk om de meest complexe gegevens van de 
hoogste kwaliteit te verzamelen, maar alleen wanneer de interviewers goed zijn 
getraind en er voldoende inspanningen worden gedaan om de interviewers tij-
dens veldwerk te monitoren (Dijkstra et al. 2014).

Deze hogere gegevenskwaliteit in CAPI-interviews kan te wijten zijn aan de 
bevinding dat de aanwezigheid van een interviewer ‘satisficing’ door responden-
ten vermindert (dat wil zeggen, respondenten doen bij afwezigheid van een inter-
viewer niet de vereiste moeite om zinvolle antwoorden te geven, zie Heerwegh 
2009). Een interviewer kan respondenten motiveren om de hoeveelheid cognitieve 
inspanning te leveren die nodig is om vragen goed te beantwoorden. Dit gebeurt 
vermoedelijk door middel van ‘rapport’; de vertrouwensband tussen interviewer 
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en respondent (Garbarski, Schaeffer en Dykema 2016). De sociale aanwezigheid 
kan echter ook de respondenten doen nadenken over de sociale gevolgen van 
het verstrekken van informatie aan een relatieve vreemdeling; wat vindt de inter-
viewer eigenlijk van de antwoorden? Door te kijken naar antwoordverdelingen is 
aangetoond dat sociale wenselijkheid, vertekende antwoorden en satisficing meer 
voorkomen in CATI dan in CAPI (zie Holbrook, Green en Krosnick 2003), en ver-
tekening door sociale wenselijkheid het laagst is in internet enquêtes waarbij res-
pondenten de vragenlijst zelf invullen (maar zoals eerder genoemd satisficing in 
internet enquêtes juist weer hoog is).

In dit explorerende onderzoek zullen wij de volgende onderzoekvraag trachten 
te beantwoorden: hoe zijn verschillen in interacties tussen CAPI en CATI te ver-
klaren? Door middel van geautomatiseerde woordzoekopdrachten zullen opval-
lende patronen in de interacties geanalyseerd worden. Het is belangrijk om deze 
verschillen in interacties in kaart te brengen. De hoedanigheid van de interactie 
tussen de interviewer en de respondent kan participatie en datakwaliteit beïnvloe-
den; door goed te communiceren kunnen respondenten gemotiveerd worden om 
deel te nemen aan het interview en gestimuleerd worden om juiste en volledige 
informatie te rapporteren.

Interacties in CAPI en CATI

Om verschillen tussen CATI en CAPI volledig te verklaren, zou het voor de hand 
liggen om naar het werkelijke gedrag in interviewer-respondent-interacties te kij-
ken. In deze benadering, algemeen aangeduid als ‘behavior coding’ of ‘interac-
tion analysis’, afhankelijk van het gebruikte detailniveau (zie Ongena en Dijkstra, 
2006), worden interacties systematisch geëvalueerd op afwijkingen van de zoge-
naamde paradigmatische sequentie. Een paradigmatische volgorde betreft de 
interactie zoals bedoeld door de onderzoeker, met een vraag-antwoord-sequen-
tie bestaande uit slechts twee of drie handelingen: de interviewer leest de vraag 
precies zoals geformuleerd in de vragenlijst, de respondent geeft een antwoord 
dat exact overeenkomt met een van de antwoordopties, en optioneel een inter-
viewer die de reactie bevestigd. Elke afwijking in deze vraag-antwoord-sequentie 
kan de onderzoeker informeren over problematische aspecten van de vragenlijst 
of de interviewprocedure. Bekijk het fragment 1, dat twee verschillende vraag-ant-
woord-sequenties bevat.
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Fragment 1 Vraag-antwoord-sequenties tussen interviewer en respondent

I:  Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: ja

I:  Wat is het aantal glazen alcoholische drank dat u gemiddeld per week 
gebruikt?

R:  ohohoh

R:  gewetensvraag
R:  haha
R:  eh nou mag ik alleen maar liegen of niet?
I:  u ja u mag gewoon eerlijk zijn hoor, dat is eh, geen enkel antwoord is goed of 

fout dus
R:  ehm
R:  nou ik denk dat ik eh wel een 10 glazen bier per dag drink ofzo
I:  10 glazen bier per dag en dat maal elke 7 dagen per week?
R:  mm
I:  ok
I:  noteer ik dat
I:  ok

Terwijl de eerste vraag-antwoord-sequentie een paradigmatisch patroon volgt, 
zien we bij de tweede vraag, over het aantal alcoholische dranken, een afwijkend 
patroon. De respondent geeft niet meteen een antwoord (zoals we zouden verwach-
ten in een paradigmatische volgorde), maar onthult in plaats daarvan zijn aarzeling 
over de vraag en suggereert zelfs expliciet de mogelijkheid om de waarheid niet te 
vertellen. Dit is een nogal ongebruikelijk patroon, omdat het expliciet ‘impression 
management’ lijkt te onthullen (een bewuste neiging om bedrieglijke antwoorden te 
geven die erop zijn gericht anderen te imponeren). Zowel impression management 
als self-deception (een onbewuste neiging van mensen die hun eigen misleidende 
antwoorden geloven) verklaren sociaal-wenselijk antwoorden. Alcoholgebruik is 
een van de ongewenste gedragingen die gerelateerd kan worden aan impression 
management, maar niet aan self-deception (Perinelli en Gremigni, 2016). Hoewel 
dit fragment een nogal opmerkelijke illustratie is van sociale wenselijkheid in inter-
viewer-respondent-interactie, zouden we verwachten dat sociale wenselijkheid op 
veel subtielere manieren wordt weergegeven in de meeste interacties, bijvoorbeeld 
door middel van lichte aarzeling of gelach. De bevinding dat sociaal wenselijke reac-
ties en satisficing vaker voorkomen in CATI dan in CAPI kan ook zichtbaar zijn in de 
interactie tussen de interviewer en de respondent.
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Verwachtingen

De grotere behoefte aan verbale communicatie in CATI is naar verwachting gere-
lateerd aan rapport. Rapport is een term die op veel verschillende manieren is 
gedefinieerd (zie Garbarski et al. 2016). Het begrip kan conceptueel worden aan-
geduid (affiliatie tussen interactiepartners, comfort, bereidheid om te onthullen), 
en daarnaast in termen van observeerbare patronen in verbale reacties (zoals 
als onthulling of positieve evaluaties), als zichtbaar in non-verbaal gedrag (zoals 
lachen, glimlachen of oogopslag) of als een structurele eigenschap van de inter-
actie (synchronisatie of coördinatie bij praten). Drolet en Morris (2000) betogen 
dat rapportvorming gemakkelijker is in face-to-face-communicatie, wat ook het 
hogere niveau van sociale wenselijkheid in CATI zou kunnen verklaren. Vermin-
derde mogelijkheden van rapportvorming door zichtbaar non-verbaal gedrag, 
zoals hoofdknikken, oogopslag en stil lachen, kunnen worden gecompenseerd 
door het optreden van verschillende uitingen die gericht zijn op het opbouwen 
van een relatie. Deze uitingen, die naar alle waarschijnlijkheid vaker voorkomen 
in CATI dan in CAPI, omvatten verontschuldigende uitspraken (zoals sorry en 
excuseert u mij), sociaal-gerichte uitingen (de interviewer bedankt respondenten 
voor hun antwoorden) en emotionele weergave door lachen. Daarnaast kunnen 
onzekerheidsaanduidingen van de respondenten (zoals ‘ik vermoed’, ‘misschien 
wel’) en aarzeling van interviewers en respondenten in termen zoals ‘eh’ subtiele 
vertoningen zijn van ongemak. In de conversatie-analytische literatuur wordt een 
aarzeling in de vorm van ‘eh’ aangeduid met ‘filled pause’ (Mazeland, 2003). Er 
wordt verwacht dat deze onzekerheidsaanduidingen en aarzelingen vaker voorko-
men in CATI- dan in CAPI-interviews.

Huidige studie

Voor zover onze kennis reikt, zijn CATI en CAPI-interacties nooit systematisch ver-
geleken en daarom willen we in dit onderzoek deze lacune opvullen. Meer speci-
fiek zullen we binnen CAPI- en CATI-interviews de lengte van de sequenties ver-
gelijken in termen van het aantal beurten dat de interviewer en de respondent 
hebben genomen om een vraag af te handelen. Met als uitgangspunt twee of 
maximaal drie beurten in paradigmatische sequenties, kunnen eventuele extra 
beurten gerelateerd worden aan problematische aspecten van de interviewproce-
dure of aspecten van de vraag. Op een gedetailleerder niveau zal het aantal uitge-
sproken woorden worden vergeleken tussen modi en verschillende vragen van de 
ESS-vragenlijst. Het aantal woorden dat wordt uitgesproken zou de mate waarin 
efficiënt gecommuniceerd wordt aan het licht kunnen brengen. Onze verwachting 



Afname van ESS-vragen per telefoon of persoonlijke interviews 67

is dat, door de beperktere mogelijkheden van non-verbale communicatie, in CATI 
meer woorden worden uitgesproken door interviewers en respondenten dan in 
CAPI.

Methode

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een mixed-mode-experiment met 
de kernvragenlijst van de European Social Survey (Haan, Ongena, en Aarts 2014; 
Haan, Ongena, Vannieuwenhuyze, en de Glopper 2017). In de ESS wordt norma-
liter gewerkt met face-to-face-afname (CAPI of de schriftelijke variant PAPI). Er is 
daarbij een grote set aan toonkaarten beschikbaar die interviewers in staat stelt 
de respondenten de antwoordalternatieven schriftelijk te presenteren. In het hui-
dige onderzoek werden drie dataverzamelingsmethoden met elkaar vergeleken: 
CATI en CAPI, en afname via internet. De laatstgenoemde methode zal niet in dit 
hoofdstuk worden besproken (maar zie Haan et al. 2017). Tweederde van de res-
pondenten werd telefonisch gecontacteerd en vervolgens werd de helft daarvan 
willekeurig toegewezen aan CAPI, CATI of Web, en de andere helft mocht kiezen 
tussen internet en CATI. Een derde van de respondenten werd thuis face-to-face 
gecontacteerd en mocht kiezen tussen CAPI en internet. Dus hoewel tweederde 
van de respondenten in de steekproef niet willekeurig werd toegewezen aan een 
responsmodus, werden respondenten binnen één experimentele conditie nooit 
een keuze geboden tussen CATI en CAPI. Responspercentages waren hoger voor 
respondenten die face-to-face werden benaderd (zie Haan et al. 2014).

Gegevens zijn verzameld van maart tot juni 2012 door GfK Panel Services Be-
nelux (thans IPSOS). Van alle interviews werd een digitale geluidsopname ge-
maakt. Van 60 CATI- en 54 CAPI-interviews, die ongeveer 57 uur aan interactie om-
vatten werd de eerste helft van het interview en een aantal vragen aan het einde 
van het interview getranscribeerd met behulp van het Sequence Viewer-program-
ma (Dijkstra, 2018). Dit programma maakt het mogelijk interviews op te splitsen 
in afzonderlijke vraag-antwoord sequenties (VA-sequenties), dat wil zeggen alle 
uitingen die horen bij het vragen en beantwoorden van een vraag. Vervolgens wer-
den alle uitingen in een VA-sequentie verdeeld in beurten (oftewel uitingen van 
de interviewer en die van de respondent) en handelingen binnen beurten (oftewel 
onderscheidbare handelingen zoals vragen, antwoorden, verzoeken, opmerkin-
gen, overwegingen, enz.). In de transcripten kon dus het aantal handelingen en 
het aantal woorden per VA-sequentie gemakkelijk worden geteld voor zowel de 
interviewer als voor de respondent. In totaal waren 6.961 QA-sequenties beschik-
baar voor analyse, die in totaal 35.472 handelingen omvatten, gemiddeld 5,09 
handelingen (sd = 4,75) per VA-sequentie, met een minimum van één handeling 
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en een maximum van niet minder dan 88 handelingen. Het optreden van één 
handeling in een sequentie kwam slechts eenmaal voor; de interviewer gaf in het 
kort het veronderstelde antwoord aan en ging verder met de volgende vraag. Het 
maximum van 88 handelingen voor één vraag betrof ESS-vraag B24, over de tevre-
denheid van de respondenten met het leven, wat illustreert dat sommige vragen 
veel gespreksstof oproepen en het soms moeilijk voor interviewers is om respon-
denten terug tot de orde te roepen. De tekstzoek-functie van Sequence Viewer 
maakte het mogelijk om het aantal verontschuldigende uitingen te tellen (geba-
seerd op zoeken naar uitdrukkingen en woorden als ‘sorry’, ‘excuseer me’ enz.), 
Het aantal bedankuitingen (gebaseerd op zoeken naar uitdrukkingen en woorden 
zoals ‘dank je wel’, ‘bedankt’ etc.), en het aantal onzekerheidsmarkeringen (geba-
seerd op zoeken naar uitdrukkingen en woorden als ‘ik denk’, ‘misschien’, ‘zou 
kunnen’). Aangezien transcribenten specifiek waren geïnstrueerd om hoorbaar 
gelach te transcriberen met ‘haha’ en filled pauses met ‘eh’, was het tellen van la-
chen en filled pauses ook eenvoudig uit te voeren aan de hand van automatische 
zoekopdrachten. Alle analyses zijn uitgevoerd met het programma R, versie 3.3.1 
(R Core Development Team, 2018). Bij statistische toetsen is een alpha-niveau 
van 0,05 gehanteerd.

Resultaten

In deze paragraaf zullen eerst de resultaten wat betreft het aantal handelingen 
en het aantal woorden worden beschreven en vergeleken voor CATI- en CAPI- 
interviews. Vervolgens worden de verschillen tussen de CATI- en CAPI-interviews 
wat betreft de rapportgerelateerde uitingen van interviewers en respondenten 
beschreven.

Aantal handelingen

Over het algemeen was het aantal handelingen hoger voor de CAPI-interviews 
(gemiddeld aantal 5.5, sd = 5.6) dan voor de CATI-interviews (gemiddeld 4.8, sd = 
3.9). In de CAPI-interviews was de modus van het aantal handelingen twee; wat 
laat zien dat de meeste interacties bestonden uit de kortst mogelijke versie van de 
paradigmatische sequentie: het stellen van de vraag en het geven van een ant-
woord. In de CATI-interviews was de modus drie handelingen, wat aantoont dat 
vaak een derde handeling, zoals het erkennen van het antwoord, noodzakelijk 
was. Echter, echt lange interacties komen met name vaker voor bij de CAPI-inter-
views dan bij de CATI-interviews (zie figuur 1). In één CAPI-interview bestond de 
interactie uit maar liefst 88 handelingen (dit betrof de vraag B24: “Alles bij elkaar 
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genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het algemeen?”). 
Het aantal handelingen was niet normaal verdeeld: noch in de CATI-interviews 
(Shapiro W = 0.65, p <0.01, Skewness 3.566) noch in de CAPI-interviews (W = 0.59, 
p <0.01, Skewness 4.45) en logtransformaties voor het aantal handelingen lever-
den geen verdelingen op die dicht genoeg bij de normaal verdeling lagen (W = 
0.89, p <0.01, Skewness 0.94). Daarom werden bij het testen van verschillen tus-
sen de modi niet-parametrische toetsen (Mann Whitney U) gebruikt.

Figuur 1 Aantal handelingen binnen VA-sequenties per afnamemethode

Bij een vergelijking van het aantal handelingen in een VA-sequentie per vraag, vin-
den we enkele vragen met een groter aantal handelingen in de CATI-interviews dan 
in de CAPI-interviews, terwijl voor andere vragen het omgekeerde wordt gevonden. 
Bijvoorbeeld, item B32 toont een significant groter aantal handelingen voor CATI 
(gemiddeld 6 handelingen) terwijl voor CAPI het gemiddelde aantal handelingen 
dicht bij de verwachting ligt van maximaal drie handelingen voor paradigmatische 
sequenties (gemiddeld 3 handelingen, W = 2355, p <0.01). Zoals figuur 2 laat zien, 
heeft item B32 betrekking op een attitudevraag, waarbij de interviewer een stelling 
voorleest, waar respondenten op een vijfpunts-antwoordschaal moeten aangeven in 
hoeverre zij het eens zijn met de stelling.

6 Zoals berekend door R package e1071
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B32. Politieke partijen die de democratie omver willen werpen moeten worden 
verboden.

• Helemaal mee eens
• Eens
• Niet eens, niet oneens
• Oneens
• Helemaal oneens

Figuur 2 Item B32 van de ESS-vragenlijst

Fragment 2 laat zien wat voor soort verwarring de vraagstelling van vraag B32 
kan oproepen in CATI-interviews. De interviewer stelt de vraag precies zoals ver-
woord in de vragenlijst en leest vervolgens de antwoordmogelijkheden op. De 
respondent geeft vervolgens met “Eh niet mee eens” een niet passend antwoord, 
waarop de interviewer een suggestie doet (“oneens doen?”), en na het uitblijven 
van een reactie nog een aantal opties voorlegt; steeds wanneer de respondent 
aarzelt komt er nog een optie bij. Aangezien er geen toonkaarten worden gebruikt 
in CATI, hebben respondenten in deze modus veel meer moeite om de vijfpunts-
antwoordschaal te onthouden dan in CAPI, waar respondenten de antwoordalter-
natieven van een toonkaart kunnen lezen.

Fragment 2 VA-sequentie ESS-item B32

I:  Politieke partijen die de democratie omver willen werpen moeten worden  
verboden.

I:  Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, niet eens niet oneens, oneens, 
of helemaal oneens.

R:  Eh niet mee eens.
I:  Even kijken, oneens doen?
I:  Of niet eens niet oneens
R:  Eh
I:  In het midden?
R:  Ik ben het er niet mee eens.
I:  U bent het er niet mee eens, dus echt oneens of helemaal oneens?
R:  Oneens.
I:  Oneens.

Item B35 (zie figuur 3) leverde juist langere interactie op in CAPI-interviews (6.8) 
dan in CATI-interviews (4.6, W = 2180, p <0.01). Dit betreft een vraag met een 
ordinale responsschaal.
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B35. Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland 
komen wonen. Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat Nederland mensen 
van dezelfde huidskleur of dezelfde etnische groep als de meeste Nederlanders 
zou moeten toelaten om hier te komen wonen en leven? Het Nederlands beleid 
moet…

• Velen toelaten om hier te komen wonen en leven
• Een aantal toelaten
• Enkelen toelaten
• Niemand toelaten

B36. En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een andere huidskleur 
of etnische groep dan de meeste Nederlanders? Het Nederlands beleid moet…
Gebruik nog steeds deze kaart.

• Velen toelaten om hier te komen wonen en leven
• Een aantal toelaten
• Enkelen toelaten
• Niemand toelaten

Figuur 3 Items B35 en B36 van de ESS-vragenlijst

Zoals uit fragment 3 blijkt, veroorzaken de antwoordcategorieën in dit geval ver-
warring omdat de tweede (enkele toelaten) en de derde (enkele toelaten) elkaar 
niet uitsluiten. In de eerste regel is te zien dat de interviewer hier een fout maakt 
door twee vragen (B35 en B36) door elkaar te lezen: “een andere huidskleur [B36] 
of dezelfde etnische groep [B35]”. Het laatste deel van de vraag (originele vraag-
tekst ’Het Nederlands beleid moet…’) wordt door de interviewer ook anders gefor-
muleerd. De respondent geeft vervolgens aan de twijfelen tussen de twee opties 
die lastig van elkaar te onderscheiden zijn.

Fragment 3 VA-sequentie ESS-item B35

I:  Eh mm eh volgen enkele vragen over mensen uit an andere landen die in 
Nederland komen wonen.

I:  En op kaart 6 eh
I:  In welke mate vindt u dat Nederland mensen van andere huidskleur of met 

dezelfde etnische groep als de meeste Nederlanders zouden moeten toelaten 
om hier te komen wonen en leven?

I:  Eh wat moet het Nederlands beleid doen?
R:  mm
R:  Ja ik twijfel tussen een aantal en enkelen, ik bedoel ik vind iemand die in 
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andere landen erg eh in gevaar zijn
I:  Ja
R:  moet je eigenlijk altijd toelaten.
R:  Dus eh
I:  Wat zou u antwoorden?
R:  Eh doe maar eh een aantal.

 
Aantal woorden

Analyse van het aantal woorden in de VA-sequenties laat een ander patroon zien 
dan wat we zagen bij het aantal handelingen; er werden bij minder ESS-vragen sig-
nificante verschillen gevonden. Hoewel het aantal woorden niet normaal verdeeld 
was (Shapiro W = 0.69, p <0.01, skewness = 3.3), leverde log-transformatie van de 
variabele nagenoeg normaal verdeelde gegevens op (W = 0.98, p <0.01, skewness 
= 0.01).

Het aantal woorden was slechts licht verschillend voor de CATI-interviews 
(35.57) ten opzichte van de CAPI-interviews (35.53), maar vanwege het grote aan-
tal gevallen op het niveau van de VA-sequentie (n = 6961), was een t-test op de log 
getransformeerde waarden significant (t (6526.3) = 3.88, p <0.01). De log-transfor-
matie maakte analyse van de effecten van verschillende onafhankelijke variabelen 
mogelijk en door middel van een mixed-effects-regressiemodel was het mogelijk 
om rekening te houden met willekeurige variantie op het niveau van de responden-
ten (zie tabel 1).

Model 1 is een intercept-only model dat willekeurige variantie op het respon-
dentenniveau omvat, die overigens niet erg hoog is (0.027). In model 2 wordt 
rekening gehouden met de effecten van de afnamemethode en de verschillende 
vraagtypes (zie bijlage 1 voor de ESS-vragen per vraagtype). De meeste vragen in 
de ESS-vragenlijst betreffen keuzevragen waarbij, in CAPI, steeds gebruik gemaakt 
wordt van een toonkaart. Daarom wordt dit type vraag (kortweg: toonkaartvraag) 
steeds als referentiecategorie genomen waartegen de andere vraagtypen worden 
afgezet. De intercept van model 2 is 3.601, wat betekent dat in het geval van toon-
kaartvragen in CAPI-interviews, een VA-sequentie gemiddeld 36,63 woorden bevat 
(exp (3.601) =36.63). Het blijkt dat, in vergelijking met toonkaartvragen, interview-
ers en respondenten minder woorden gebruiken in VA-sequenties in geval van 
ja-nee vragen en zogenaamde field-coded vragen (dat zijn keuzevragen waarbij 
keuzes alleen zichtbaar zijn voor de interviewer, maar niet getoond en niet voor-
gelezen worden aan respondenten).
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Open numerieke vragen en keuzevragen zonder een toonkaart verschillen in 
mindere mate van toonkaartvragen. In VA-sequenties worden voor deze twee soor-
ten vragen meer woorden uitgesproken in vergelijking met toonkaartvragen. De ef-
fecten van vraagtypen kunnen verschillen tussen de modi, met name met betrek-
king tot toonkaartvragen, omdat in CATI geen toonkaarten kunnen worden gebruikt.

Rekening houdend met deze mogelijke verschillende effecten, geeft model 3 
de schattingen van de hoofdeffecten en interactie-effecten van modus en vraag-
type. In dit model is het hoofdeffect van de afnamemethode een beetje toegeno-
men en zijn er verschillende significante interacties tussen de afnamemethode 
en het type vraag. Het belangrijkste effect van open numerieke vragen is nu ne-
gatief (minder woorden in vergelijking met toonkaartvragen), maar in de CAPI-
interviews leveren open numerieke vragen meer woorden op dan in de CATI-inter-
views. Ook in de CAPI-interviews leveren ja-nee-vragen meer woorden op dan in 
de CATI-interviews.

Voor keuzevragen zien we dat effecten veel sterker zijn voor de CAPI-interviews 
dan voor de CATI-interviews, wat logisch is, want in feite zijn deze twee soorten vra-
gen hetzelfde in de CATI-interviews (dat wil zeggen, in beide soorten vragen zijn er 
geen toonkaarten). In de CAPI-interviews laat dit het positieve effect zien van toon-
kaarten; er zijn meer woorden nodig om een   vraag te bespreken als er geen toon-
kaarten worden gebruikt dan wanneer er wel toonkaarten worden gebruikt.

Tabel 1 Mixed-effects-regressiemodellen van het aantal woorden per VA-sequentie
Model 1 Model 2 Model 3

Random effecten Var sd Var Sd Var Sd

Respondenten (intercept) 0,027 0,164 0,027 0,165 0,027 0.165

Residual 0,537 0,733 0,388 0,624 0,386 0.621

Fixed effects Estimate Se Estimate Se Estimate Se

(intercept) 3,324 0,0178 3,601 0,025*** 3,637 0.036***

CAPI (ref: CATI) -0,125 0,035* -0,200 0.036*

Type vraag(ref: toonkaartvraag) Open numeriek 0,412 0,134* -0,650 0.442

Ja-nee-vraag -0,822 0,017*** -0,900 0.023***

Keuzevraag (zonder toonkaart) 0,157 0,029* 0,023 0.039

Field-coding-vraag -0,673 0,060** -0,769 0.079**

Mismatch Ja-Nee-vraag 0,099 0,063 0,069 0.082

CAPI*Open numeriek (ref: toonkaartvraag) 1,209 0.464*

CAPI* Ja-Nee-vraag 0,183 0,035**

CAPI* Keuzevraag (zonder toonkaart) 0,279 0,057**

CAPI* Field coding vraag 0,224 0,122

CAPI* Mismatch Ja-Nee-vraag 0,066 0,127

AIC 15592 13386 13346

Chi-kwadraat Model 1 vs Model 2: 2217.9, df =6, p < 0.001

Model 2 vs Model 3: 50.575, df = 5, p < 0.001

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Rapport-gerelateerde uitingen Interviewer

Met betrekking tot de rapport-gerelateerde uitingen van de interviewers, werden 
geen significante verschillen gevonden voor verontschuldigende uitingen en 
bedankjes. Bedankjes kwamen zeer zelden voor (slechts 5 keer in alle 6961 QA-
sequenties), en ook verontschuldigende uitspraken kwamen voor in slechts 33 
QA-sequenties (0.5%). Lachen door interviewers kwam ook niet vaak voor (net 
boven 2 procent van de QA-sequenties). Er was echter een significant verschil 
in de mate waarin lachen door interviewers voorkwam. Interviewergelach kwam 
vaker in de CATI-interviews (2,3% van de QA-sequenties) dan in de CAPI-inter-
views (1.1% van de QA-sequenties, χ2 (df = 1) = 20.51, p <0.01). Daarnaast werd 
een significant verschil in het aantal filled pauses (‘eh’s’ ) van interviewers gevon-
den. Filled pauses kwamen veel vaker in de CAPI-interviews (27,7% van de QA-
sequenties) dan in de CATI-interviews (7,9% van de QA-sequenties, χ2 (df = 1) = 
20.51 p <0.01). De mate van gelach en filled pauses verschilden ook met betrek-
king tot de verschillende vraagtypes (tabel 2).

Interviewergelach was, zowel voor CATI als CAPI-interviews, gebruikelijk voor 
vragen met field coding. De vraag die vooral verantwoordelijk was voor veel gelach 
was de vraag op welke talen de respondent meestal thuis spreekt. Omdat dit voor 
de meeste respondenten Nederlands is, de taal waarin het interview werd afgeno-
men, lijkt de vraag een beetje overbodig, wat tot ongemakkelijke situaties voor de 
interviewer leidt, omdat deze de vraag wel moet stellen. Bovendien lijkt lachen in 
CATI veel vaker voor te komen bij ja-nee vragen. Lachen komt vooral vaak voor in 
de mismatch ja-nee-vraag C16 (Wordt u op enigerlei wijze gehinderd in uw dage-
lijkse activiteiten door een ziekte, handicap, lichamelijk of geestelijk probleem?), 
Waarbij zogenaamde mismatch alternatieven worden gebruikt   (zie Smyth en Ol-
son, 2017). De antwoorden bestaan niet, zoals bij een ja-nee-vraag verwacht zou 
worden, uit uitluitend ‘ja en ‘nee’, maar uit ‘ja veel’, ‘ja, tot op zekere hoogte’ en 
‘nee’. Een veel voorkomende reactie van de respondenten op deze vraag is een 
grap maken over de aandoening waardoor ze worden belemmerd, wat vervolgens 
de interviewer aan het lachen maakt. Bij ja-nee vragen die wel uitsluitend ‘ja’ en 
‘nee’ als antwoordalternatieven bevatten, is het lachen van de interviewer meestal 
een reactie op gelach van de respondent.

De filled pauses van de interviewer verschilden ook significant tussen 
vraagtypes binnen de CAPI-interviews (χ2 (df = 5) = 25.46, p <0.01). Bij de CAPI-
interviews genereren open numerieke vragen relatief vaak filled pauses. Het li-
jkt erop dat vraag B10a grotendeels verantwoordelijk is voor dit verschil. Deze 
vraag, die vraagt   naar het aantal keren dat de respondent tijdens eerdere na-
tionale verkiezingen had gestemd, markeert een overgang in de vragenlijst. De 
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voorgaande vragen betreffen vertrouwen in overheidsinstellingen, en deze plot-
selinge omschakeling naar nationale verkiezingen lijkt interviewers te verbazen. 
Daarnaast zijn filled pauses gebruikelijk bij keuzevragen, waarbij interviewers in 
CAPI-interviews vaak moeten overschakelen naar verschillende toonkaarten en 
soms helemaal geen toonkaarten gebruiken. De verwijzing naar toonkaarten be-
vat vaak de filled pause van een interviewer.

Tabel 2 Aantal rapport-gerelateerde interviewer-uitingen per vraagtype per 
afnamemethode

Excuses Interviewer lacht Interviewer filled pause (‘eh’)

Type vraag: CATI CAPI CATI CAPI CATI CAPI

Toonkaartvraag 10 (0,5%) 15 (0,8%) 82 (3,7%) 28 (1,4%) 169 (7,5%) 528 (26%)

Open numeriek 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 1 (50%) 9 (45%)

Ja-nee-vraag 3 (0,3%) 0 (0%) 16 (1,4%) 3 (0,4%) 41 (4%) 148 (19%)

Keuzevraag 
(zonder toonkaart) 2 (0,7%) 2 (0,8%) 7 (2,6%) 7 (2,7%) 16 (6%) 98 (37%)

Field coding vraag 1 (1,6%) 0 (0%) 4 (6,3%) 4 (8,7%) 6 (9%) 14 (30%)

Mismatch Ja-nee-
vraag 0 (0%) 0 (0%) 3 (5%) 1 (2,4%) 3 (5%) 13 (31%)

Totaal 16 (0,4%) 17 (0,5%) 112 (2,9%) 46 (1,5) 235 (6,2%) 810(25,5%)

Fisher:
p = 0.28

Fisher:
p = 0.11

Fisher:
p <0.01

Fisher:
p <0.01

Fisher:
p = 0.21

X2 (df=5) 25.46, p 
<0.01

 
Rapport-gerelateerde uitingen respondent

Met betrekking tot rapport-gerelateerde uitingen van de respondent, werden geen 
significante verschillen gevonden wat betreft excuses, lachen en onzekerheids-
markeerders tussen de CATI- en CAPI-interviews. Nogmaals, er waren zelden ver-
ontschuldigende uitingen (minder dan 1 procent van de QA-sequenties), maar 
respondenten lachten vaker (3,2% van de QA-sequenties) dan interviewers (1% 
van de QA-sequenties). Bij de filled pauses van de respondenten werden verschil-
len tussen de vraagtypen gevonden die gelijkwaardig zijn aan de gevonden effec-
ten voor de filled pauses van de interviewers; open numerieke vragen genereren 
relatief vaak filled pauses. Hierbij viel weer op dat dit vooral optrad bij vraag B10a, 
de vraag, die vraagt   naar het aantal keren dat de respondent bij eerdere nationale 
verkiezingen had gestemd, waarbij de meeste verwarring ontstond. Het is een 
bijzonder moeilijke vraag om te beantwoorden, vooral voor oudere responden-
ten, want hoe ouder de respondent, hoe meer verkiezingen er herinnerd moeten 
worden; een vrijwel onmogelijke taak. Onzekerheidsmarkeringen komen ook veel 
voor bij deze vraag. In CAPI-interviews lijkt lachen eerder op te treden bij keuze-
vragen waarbij geen toonkaart gebruikt wordt, terwijl dit effect niet zichtbaar is 
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in de CATI-interviews. Dit lijkt grotendeels te wijten aan vraag B1 (interesse in 
de politiek) en de laatste vraag van de enquête, waarin respondenten een keuze 
moeten maken voor de beloning voor deelname aan het interview. Respondenten 
moeten in antwoord op deze vraag aangeven of zij kiezen voor een cadeaubon 
voor zichzelf, of dat ze het bedrag doneren aan een goed doel. Hier lijkt lachen te 
verwijzen naar sociale wenselijkheid; wanneer respondenten de keuze voor een 
cadeaubon aangeven, laat lachen zien dat ze zich een beetje ongemakkelijk voelen 
bij het laten blijken van deze keuze.

Tabel 3 Aantal rapport-gerelateerde respondent-uitingen per vraagtype per 
afnamemethode

Excuses Respondent lacht Respondent filled 
pause (‘eh’)

Onzekerheids-
markeerder

Type vraag CATI CAPI CATI CAPI CATI CAPI CATI CAPI

Toonkaartvraag 17 
(0,8%)

16 
(0,8%)

98 
(4,4%)

94 
(4,7%)

653 
(29,3%)

624 
(31,1%)

218 
(9,8%)

198 
(9,9%)

Open numeriek 0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

4 
(20%)

0 
(0%)

13 
(65%)

0 
(0%)

7 
(35%)

Ja-nee-vraag 4 
(0,4%)

1 
(0,1%)

21 
(1,8%)

7 
(0,9%)

149 
(12,9%)

68 
(8,5%)

118 
(10,2%)

75 
(9,4%)

Keuzevraag 
(zonder toonkaart)

1 
(0,4%)

1 (
0,4%)

12 
(4,4%)

25 
(9,5%)

52 
(18,9%)

60 
(22,9%)

9 
(3,3%)

8 
(3,1%)

Field coding vraag 1 
(1,6%)

0 
(0%)

6 
(9,4%)

4 8,
(7%)

13 
(21,3%)

7 
(15,2%)

3 
(4,7%)

0 
(0%)

Mismatch Ja-nee-
vraag

2 
(3,4%)

0 
(0%)

2 
(3,4%)

1 
(2,4%)

13 
(22,0%)

6 
(14,3%)

1 
(1,7%)

0 
(0%)

Totaal 25 
(0,7%)

18 
(0,6%)

139 
(3,7%)

135 
(4,3%)

880 
(23,2%)

778 
(24,5%)

349 
(9,2%)

288 
(9,1%)

Fisher: 
p = 0.06

Fisher: 
p = 0.32

Fisher: 
p <0.0001

Fisher: 
p <0.0001

Fisher: 
p <0.0001

Fisher: 
p <0.0001

Fisher: 
p <0.0001

Fisher: 
p <0.0001

Conclusie en discussie

In dit artikel hebben we de verschillen onderzocht in interviewer-respondent-inter-
actie in CAPI en CATI-interviews bij het beantwoorden van vragen van de ESS- 
kernvragenlijst. Het onderzoeken van problemen in de interactie door naar audio-
opnamen van interacties te luisteren, kan lijken op het zoeken naar een speld 
in een hooiberg. In onderzoek dat valt onder ‘behavior coding’ wordt daarom 
analyse op gecodeerde gegevens uitgevoerd. In dergelijk onderzoek wordt een 
lijst met potentieel problematisch gedrag gebruikt om gegevens systematisch te 
coderen door codeurs die naar opgenomen interacties luisteren en codes in een 
database invoeren. Dit vereist echter een nogal arbeidsintensieve codering en een 
ander nadeel is dat de lijst met te coderen gedragingen van tevoren moet wor-
den bepaald. Om dit laatste nadeel op te heffen, wordt daarom in interactieana-
lyse onderzoek een nog arbeidsintensievere benadering gekozen; eerst worden 



Afname van ESS-vragen per telefoon of persoonlijke interviews 77

alle interacties volledig getranscribeerd en vervolgens wordt een vrij gedetailleerd 
coderingsschema gebruikt om alle handelingen van interviewers en respondenten 
te coderen. Onze benadering in dit hoofdstuk ligt daar ergens tussenin; we heb-
ben alle interviews volledig getranscribeerd, maar hebben geen handmatige code-
ring toegepast. In plaats daarvan gebruikten we het aantal woorden en geauto-
matiseerde woordzoekopdrachten om patronen in interessant gedrag te zoeken. 
Deze aanpak, hoewel niet zo arbeidsintensief als volledige codering, levert toch 
een schat aan informatie.

We vonden een verschil in het aantal handelingen tussen CAPI en CATI. Aller-
eerst bleek dat het aantal handelingen zeer sterk rechtsscheef verdeeld was; het 
grootste aantal VA-sequenties lijkt paradigmatisch te verlopen (dat wil zeggen, 
bestaande uit twee of drie handelingen: het stellen van de vraag, het geven van 
een antwoord en het afsluiten met een bevestiging), maar in een aantal gevallen 
kan het aantal handelingen in één VA-sequentie oplopen tot meer dan vijftig, en 
in CAPI-interviews werden de grootste uitschieters gevonden. Daaruit blijkt dat in 
CAPI in enkele gevallen de tijd wordt genomen voor een gezellig gesprek. Hoe-
wel het aantal handelingen in beide modi dus sterk scheef was, was de modus in 
de CAPI-interviews twee handelingen, terwijl in de CATI-interviews VA-sequenties 
van drie handelingen frequenter waren. Dit toont aan dat de CATI-interviewer iets 
meer expliciete moeite moet doen om de VA-sequentie te sluiten, omdat de res-
pondent niet kan zien dat de interviewer het antwoord invoert. Daarom moeten 
interviewers in CATI-interviews antwoorden verbaal bevestigen, terwijl ze dat bij 
CAPI-interviews non-verbaal kunnen doen (de respondent ziet de interviewer een 
antwoord invoeren). Een andere mogelijke verklaring voor het vaker voorkomen 
van extra handelingen in CATI-interviews is het feit dat communicatie efficiënter is 
in CAPI dan in CATI, aangezien toonkaarten worden gebruikt. Bij gebrek aan toon-
kaarten moeten in CATI-interviews daarom de antwoordalternatieven worden op-
gelezen, terwijl CAPI-interviewers non-verbaal naar een toonkaart kunnen verwij-
zen. Meer gedetailleerd onderzoek van interacties is nodig om de exacte oorzaak 
van dit verschil in aantal handelingen voor CATI- en CAPI-interviews na te gaan.

Bij het analyseren van het aantal door interviewers en respondenten uitgespro-
ken woorden, liet de analyse van log getransformeerde gegevens in een mixed- 
effects-regressiemodel zien dat VA-sequenties meer woorden bevatten in CATI-
interviews dan in CAPI-interviews. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat 
voor veel vragen in de CAPI-interviews toonkaarten werden gebruikt. Gebrek aan 
toonkaarten in CATI verlengt interacties vanwege minder efficiënte communica-
tie omtrent de te kiezen antwoordalternatieven. Vragen waarvoor geen toonkaar-
ten worden gebruikt in CAPI-interviews leiden ook tot langere interacties. Omdat 
de keuze voor gebruik van toonkaarten bij het ontwerp van de ESS-vragenlijst 



Yfke Ongena & Marieke Haan78

uiteraard weloverwogen is geweest, en de vergelijking verschillende vragen be-
treft, valt te verwachten dat wanneer het gebruik van toonkaarten binnen CAPI-
interviews zuiver experimenteel zou worden vergeleken op dezelfde vragen, dit 
effect nog veel groter zou zijn. Verdere analyse liet zien dat respondenten in de 
CATI-interviews meer moeite hadden met het formuleren van hun antwoord dan 
in de CAPI-interviews. Er is vervolgens meer interactie nodig om tot een antwoord 
te komen, waarbij interviewers geneigd zijn tot het suggestief aanbieden van een 
antwoord. Deze bevindingen houden nauw verband met de vaststelling van Ja-
blonski (2017) dat vragen in CATI-interviews vaak niet zijn aangepast aan de cog-
nitieve vaardigheden van de gemiddelde respondent. De verzwaring van vraag-
moeilijkheid door het ontbreken van toonkaarten in CATI-interviews kan bijdragen 
aan het effect van verminderd vertrouwen en motivatie van respondenten, en kan 
vervolgens de toegenomen mate van satisficing en vertekening door sociale wen-
selijkheid verklaren in CATI- in vergelijking met CAPI-interviews. Voordat vragen 
worden geïmplementeerd die zijn ontworpen voor CAPI-enquêtes, is het dus zin-
vol om audio-opnames van interviewers te beoordelen of om problemen in de vra-
genlijst te bespreken met ervaren interviewers (Jablonski, 2017).

We vonden wisselende verschillen met betrekking tot rapportgerelateerd ge-
drag bij CATI- en CAPI-interacties. Interviewerlach leek bijvoorbeeld vaker voor te 
komen in CATI-interviews dan in CAPI-interviews, maar verontschuldigende ui-
tingen zoals ‘sorry’ kwamen even vaak voor in beide modi. We ontdekten ook 
dat filled pauses veel voorkomen bij keuzevragen, waarbij interviewers in CAPI-
interviews vaak moeten overschakelen naar andere toonkaarten en soms hele-
maal geen toonkaarten gebruiken. Verschillen in lachpatronen toonden ook aan 
dat interviewers vaak lachen als reactie op het gelach van respondenten of de uit-
nodiging van respondenten om te lachen door maken van een grap. In tegenstel-
ling tot conventies in de interviewertraining in sommige onderzoeksbureaus in de 
Verenigde Staten (Lavin en Maynard, 2001) werden er aan de interviewers in dit 
onderzoek geen specifieke instructies gegeven over lachen. Omdat het toestaan   
van lachen interviewers tot meer interactie buiten de vragenlijst om zou kunnen 
oproepen (Belli, Lepkowski en Kabeto, 2001), zou de expliciete instructie aan in-
terviewers om lachen te voorkomen, de interviewtijd waarschijnlijk verkorten. La-
chen door interviewers kan ook bijdragen aan de indruk van de respondenten 
dat hun antwoorden en attitudes door interviewers worden geëvalueerd en neemt 
daarbij sociaal ongemakkelijke situaties weg (Schaeffer 2002). Omdat lachen va-
ker voorkomt in CATI-interviews dan in CAPI-interviews, kan dit ook de toegeno-
men vertekening van antwoorden door sociale wenselijkheid in CATI-interviews 
verklaren. Er is echter meer onderzoek nodig om dit volledig na te gaan.
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Bijlage 1 ESS-vragenlijstnummers per vraagtype

Vraagtype ESS-vragenlijstnummer (nummers komen 
overeen met de source questionnaire ESS-
ronde 5: http://www.europeansocialsurvey.
org/docs/round5/fieldwork/source/ESS5_
source_main_questionnaire.pdf)

Toonkaartvraag (59 vragen = 47%) B4-B10, B12, B20b, B23, B24- B27, B28-B29, 
B30a, B30-B33, B35-B37, B38, B39, B40, C1, 
C2, C4, C7, C9, C18, C20, C21, C22-C23, C37-
C40, F4, F6, F11, F14, F15, F17a, F17c, F32, 
F40, F41, F41a, F42, F43, F45, F46a, F46c, 
F58, F64

Open numeriek (9 vragen = 7%) B10a, C30, F1, F3, F26, F29, F30, F54, F57
Ja-nee-vraag (32 vragen = 26%) B11, B13-B19, B20a, B21, C3, C5, C17, C19, 

C24, C26, C28, C32, C33, C35, F2, F7, F8, 
F13, F13a, F18, F19, F25, F35, F36, F47, F53 

Keuzevraag (zonder toonkaart) (12 vragen = 
10%)

B1, B20c, B22, C6, C8, C10, C15, F21, F23, 
F51, F71, F72

Field coding vraag (11 vragen = 9%) C25, C27, C29, C31, C34, C36, F1a, F5, F9, 
F10, F12

Mismatch Ja-nee-vraag (2 vragen = 2%) C16, F39
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Who is counted as a native?

Diana Mariana Popa

Introduction

My interest in answering the question “Who is counted as a native?” came as a 
predicament when I wanted to compare the subjective well-being of East European 
migrants in different parts of Europe and to see how these differences relate to the 
well-being of the natives in those regions (Popa, 2018). Using data from the Euro-
pean Social Survey (ESS), I wanted to compare East Europeans’ situation in the 
destination country, first with that of other migrant groups, and then with that of 
natives. But as I found, grouping respondents from surveys into the “natives” or 
the “immigrant” categories is both a theoretical and a practical difficult enterprise. 
Given the rich multicultural context found in many European countries, the Nether-
lands included, the task of comparing the situation of “new immigrants” from Cen-
tral Eastern Europe here with the established population and dividing the latter into 
“immigrant” and “natives” (Popa, forthcoming) is of particular difficulty.

If in the days when only one generation of immigrants was dominant in a 
country, classifications were easier to make, as layers of alterity built up in time, 
the boundaries between categories have become blurred. Nowadays, in the Neth-
erlands, third-generation descendants of labour migrants from the 1960s and 
1970s currently grow up with the first and 1.5 generation from Poland, Bulgaria 
or Romania (Crul, 2015). Crul (2015) gives a clear picture of the complexity of the 
population typology in large cities in the Netherlands and of the difficulty with 
which differentiations can be operationalised:

“The […] children of the third generation […] now form one of the established 
and most rooted groups in the cities. They are native to the city and one or both 
of their parents grew up in the city before them. To equate them with people of na-
tive descent (the old majority group) would at the same time dismiss important 
differences. To say that the grandchildren of immigrants have become part of the 
mainstream or the majority population seems more problematic in Europe than 
in the USA.” (Crul, 2015, p. 4-5).

In the following I argue that the majority – minority and native-immigrant dichot-
omies are in fact the remains of a static view of society, no longer able to describe 
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present day realities. These two boxes are just to narrow to fit everyone in either the 
first or the latter. However, a discussion about who is a native cannot be developed 
in a vacuum, and must be engaged in relation with the discussion about “the Oth-
er”. This is why theoretical aspects and research results about and based on both 
native and immigrant classifications are intertwined in the following.

Research approaches using the native-immigrant 
comparison

Considering the demographic complex reality found in many countries of Europe, 
how have researchers so far gone about the division between “natives” and “immi-
grants?” Research specifically targeted at the comparison between natives and 
immigrants is vast, spanning multiple fields of science, from the different branches 
of the social sciences, to healthcare sciences or business economics. Research-
ers often rely on a comparative approach between immigrants from different ori-
gin countries and natives from the destination country when looking at social, eco-
nomic, educational attributes. The happiness and life satisfaction levels of migrants 
have been compared to that of natives (Arpino & Valk, 2017; Kóczán, 2016; Bar-
tman, 2011), different migrant groups have been compared in terms of employ-
ment rates and status with the natives (McGuinness & Byrne, 2015; Andriessen et 
al., 2015; Visintin et al., 2015; Fleischmann & Dronkers, 2010; van Tubergen et al., 
2004), difference in levels of trust between migrants and natives have been ana-
lysed (Dinesen, 2011), educational results of natives’ and immigrants’ children are 
compared (Perreira et al., 2006; Glick & White, 2004; Levels & Dronkers, 2008; 
Dronkers & Fleischmann, 2010), the health of immigrants is compared with that of 
natives (Kark et al., 2018; Bas-Sarmiento et al., 2017; Singh et al., 2001) and differ-
ent migrant groups are measured on how much contact they have with the natives 
(Seibel & van Tubergen, 2013).

A search in the Web of Science Clarivate Analytics (WoS) database with the key-
words “native” and “immigrant” in the paper title, yields 735 results, published be-
tween 1976 and July 2018. Of these, 27 are about “digital natives” and “digital immi-
grants” not about moving individuals. Of the 708 remaining papers, the most cited 
one, with 458 citations, was published in 2001 by David Card and is entitled: Immi-
grant inflows, native outflows, and the local labor market impacts of higher immigration. 
In addition to presenting a very thorough methodology, the high number of cita-
tions suggests that researchers have mostly been preoccupied with the economic 
and labour market effects that immigrants have in a certain country. Based on cen-
sus data from 1990, the paper focuses on the job market from the USA, comparing 
labour positions of native-born and foreign-born individuals (Card, 2001).
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The interest of scholars in the comparative situation of migrants and natives 
in different countries has risen sharply in the last decade, as shown in Figure 1, 
reflecting both the realities of an ever more diverse society across target migration 
countries but also the increasing availability of collected data on these groups. Re-
garding the geographical subject spread of the mentioned articles, as classified in 
WoS, the USA is the most often investigated country in these articles, while the 
Netherlands is in the fifth position, after the USA, Spain, Germany and Sweden, in 
this order.

Figure 1 Number of papers indexed in WoS having “native(s)” and “immigrants” in 
the title
Data source: Web of Science. Accessed in July 2018.
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Reading through some of these articles, one begins to grasp that the approach 
towards the “native” category is not unitary, as in some articles the criteria 
for inclusion in this category differ. Who do researchers therefore count in the 
“natives” category? In a similar vein, Brubaker (2005) wonders what researchers 
are really counting when they count members of diasporas, as the term “dias-
pora” is also used very loosely. In the following I take a look at some theoretical 
frameworks that researchers have previously used in this situation and more spe-
cifically in the Netherlands.

Theoretical perspectives

If being a migrant is defined based on a difference between place of birth and cur-
rent residence (Anderson & Blinder, 2015; Özden, 2011), then the complement of 
a migrant is the person born and living in the country taken as reference for the 
analysis, usually called a “native”. However, studies now look at migrants in terms 
of distance from the moment of the first migration, constructing classifications 
such as “first/second/ third generation migrant” (Arpino & de Valk, 2017) or “per-
sons with a migration background”. Therefore, who is counted in the “native” cat-
egory differs from country to country and from one study to the other.

Anderson & Blinder underline the importance of the theoretical classification 
regarding the issue of who is an immigrant as “different definitions have signifi-
cant consequences for data” (Anderson & Blinder, 2014, p. 2). Similarly, a study 
about the UK population (Longhi 2014) shows that measuring diversity based on 
country of birth and on ethnicity yields different results in the “diversity quota” of 
the British population.

In the Netherlands, according to Engbersen & Snel (2013), people are consid-
ered migrants or non-native Dutch residents if they and/or at least one of their 
parents were born outside the Netherlands, or if they were born in the Netherlands 
from two foreign born parents. Also, “the WRR [Netherlands Scientific Council for 
Government Policy] proposed to define migrants as ‘allochthonous’ ([…] for first 
as well as second-generation immigrants) stressing the non-native descent of im-
migrants rather than their ethno-cultural position” (Duyvendak & Scholten 2012, 
p. 271). The term allochtoon has been largely used, but since 2016, the Dutch gov-
ernment no longer recommends the use of the allochtoon - autochtoon distinction, 
since it implies a simplification that can no longer reflect the complex milieu in 
the Netherlands.
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Operationalization of the native-immigrant distinction 
in scholarly research

In research practice, scholars still need to operationalize a distinction between dif-
ferent social groups when conducting comparative research. Researchers using 
ESS data usually distinguish immigrants based on a different country of birth than 
the one in which the survey is being conducted, either of the respondent (first 
generation immigrant) or of one of the respondent’s parents (second generation 
immigrant).

In the broad approach, André & Dronkers define immigrants as “all adult re-
spondents in the European Social Survey that have at least one parent born out-
side the respondent’s current country of residence” (André & Dronkers, 2017, p. 
107). Another recent study by Arpino & de Valk (2017) based on data from the 
European Social Survey makes use of the “born in country” variables for the re-
spondent and for the respondent’s parents in order to distinguish between dif-
ferent generation migrants: first generation immigrants born outside the current 
country of residence, second generation meaning children of immigrants who 
have both foreign born parents and “2.5 generation” meaning children of immi-
grants with only one foreign born parent (Arpino & de Valk, 2017) although this 
last case is included by Fleischmann & Dronkers (2010) in the second genera-
tion immigrant category. However, second generation immigrants are not always 
included in studies about migrants. In this sense, Fleischmann & Dronkers, for 
example, criticize the exclusion of second-generation immigrants in the studies 
of van Tubergen about economic inclusion of migrants, as “the fate of the native-
born children of immigrants is a more relevant indicator for the long-term success 
of immigrant integration” (Fleischmann & Dronkers, 2010, p. 339).

Therefore, in order to distinguish natives from non-natives, researchers draw-
ing from ESS data most of the time use the “born in country” variable for the re-
spondent and the respondent’s mother and father. However, based on country of 
birth, children born abroad could be counted in the migrant category, even if un-
der jus sanguinis7, as it applies in the Netherlands, they are nationals of the same 
country as their parents. Therefore, not all persons who are born in another coun-
try are foreign nationals (Anderson & Blinder, 2014) and not all persons born in 
the country are natives, depending on the legislation of each state regarding citi-
zenship. Most of the time researchers exclude those born abroad from two native 
parents as immigrants as these are (still) rare cases in the gathered data. Fleis-
chmann & Dronkers when using ESS data to study immigrant unemployment 

7 I acknowledge the different ways of obtaining Dutch citizenship, but the discussion concerning them 
cannot be addressed in the limits of present paper.
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rates, explicitly exclude from their sample the respondents who are foreign-born 
with two native parents “as the foreign country of birth of such children of expats 
is incidental rather than indicating ‘immigration’ on the part of the child” (Fleis-
chmann & Dronkers, 2010, p. 252). In many of the countries where the ESS is con-
ducted such cases can be found. Even if the problem is not large enough to pres-
ently influence results, we could also predict that as more waves of the ESS will 
be conducted, more and more such cases will be found in the datasets, seen how 
in the EU population dynamic increases and how in this case more data would 
mean more migrants. These cases should not be left to be levelled out by the “law 
of large numbers”, but researchers should assume a clear methodological stand-
point under which they decide to handle such cases in their studies.

In addition to this limitation, Dronkers & Fleischmann (2010) underline the 
existence of another problem in the formulation of the “migrant” category only 
based on the country of birth, due to the often changing of the national borders in 
Europe in the 20th century and beginning of the 21st century, problem which could 
result in the overestimation of migrants which are numbered as such because of 
the changing of borders not because of their actual movement (Dronkers & Fleis-
chmann, 2010). Dinesen (2011) makes the same point in a study based on the 
first three waves of the ESS, where he looks at the levels of generalised trust of 
immigrants. He underlines the fact that many “immigrants” in the ESS data be-
came immigrants after the division of former states, such as the Soviet Union or 
Yugoslavia. It is therefore questionable, says the author, that these respondents 
should be counted as immigrants. Dinesen (2011) also excluded from his study 
sample one “immigrant” respondent indicating having migrated from GDR to the 
united Germany.

Another item that researchers use in order to differentiate categories and 
which they recommended to be registered by surveys is the respondent’s ethnic 
background. In 2016 Dimova made the case that the ESS should also measure 
ethnicity. Ethnicity is very often defined based on geopolitical measures, such as 
place of birth of the respondent and of the respondent’s parents and grandpar-
ents (Billiet, 2001) and in order to increase reliability of classification, measures 
of nationality, mother language and denomination should be used (Billiet, 2001), 
measured already included in the ESS. Recording ethnicity can be done through 
open and/or direct or closer and/or indirect questions. Nevertheless, according 
to the assimilation hypothesis, many citizens of Western-European countries do 
not endorse ethnical identification because other identifications are more signifi-
cant to them (Billiet, 2001). Additionally, ethnic minority groups are not a homog-
enous category and comparisons using such groupings could yield inaccurate 
results. As Crul states “the polarisation of outcomes within ethnic groups makes 
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it unrealistic to frame the position of people at the group level in ethnic terms pri-
marily and challenges existing assimilation theories that predict a linear develop-
ment over time at the group level” (Crul 2015, p. 5 emphasis added).

The measure of self-classification of the respondent as a “native” of a certain 
country, introduced in later rounds of the ESS, brought valuable insight regarding 
the subjective affiliation of respondents who cannot be clear-cut included in one 
of the two categories. This complements the previous explicit measure of ethnic-
ity in the ESS “Do you belong to a minority ethnic group in [country]? (Yes/No)” 
that did not cover all possible circumstances.

European Social Survey Data

In the aggregated file of the ESS, waves 1 through 7, in the 14 countries presented 
in Table 1 here below, there are 991 respondents born in the country where the 
survey was taken but who are not citizens of country. Who are these individu-
als? Based on the “born in country” variable they would be counted as “natives”. 
They can be respondents who even if they were born in the respective country do 
not meet the “jus sanguinis” citizenship requirements, respondents who gave up 
the citizenship of their birth country in order to acquire the citizenship of another 
country etc. In this case, we should also take into consideration the possibility 
of measurement errors, due to either interviewer (typing) or respondent (under-
standing of the question) error. 

Table 1 Number of respondents in the ESS born in the country the survey was taken 
but not citizens of that country

Frequency Percent
Austria
Belgium
Switzerland
Germany
Denmark
Spain
Finland
France
United Kingdom
Ireland
Luxembourg
Netherlands
Norway
Sweden

37
132
248
152
32
42
10
22
39
17

153
38
31
38

3.7
13.3

25
15.3
3.2
4.2

1
2.2
3.9
1.7

15.4
3.8
3.1
3.8

Total 991 100
Data from the aggregated file of the ESS – waves 1-7
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In the aggregated file from the first 7 waves of the ESS for the Netherlands, there 
are 12346 respondents born in the country (representing 91.4% of the total sam-
ple) and 1158 respondents not born in the country (representing 8.6% of the total 
sample). There are 38 respondents born in the country but not citizens of the 
Netherlands (Table 2). Of these, 19 are EU citizens (Belgium – 8, Germany – 3, 
Italy – 6, Portugal – 2), 4 from The Netherlands Antilles, another 4 from Turkey, 
2 are from the USA, other 2 from Morocco. Of the 38 respondents, 31 mention 
Dutch as the first option in language most spoken at home.

Table 2 Crosstabulation Citizen of country * Born in country
Yes
No Born in country Total

Citizen of country Yes Count 12308 852 13160

% within Born in country 99.7% 73.6% 97.5%

No Count 38 306 344

% within Born in country .3% 26.4% 2.5%

Total Count 12346 1158 13504

% within Born in country 100.0% 100.0% 100.0%

Data from the aggregated file for the Netherlands - ESS – waves 1-7

From the respondents who were born in the Netherlands but are not Dutch citi-
zens (Table 2), 11 have both father and mother born in country. On what other cri-
teria should these 11 respondents be eliminated from the “native” category? All 11 
say they do not belong to an ethnic minority group, 10 mention Dutch as the lan-
guage most spoken at home and 1 mentions English.

Table 3 Both father and mother born in country for the respondents not born in country 
and who are citizens

Mother born in country

TotalYes No

Father born in country
Yes 118 54 172

No 50 624 674

Total 168 678 846

Data from the aggregated file of ESS for the Netherlands – waves 1-7

From the respondents who are Dutch citizens but are not born in the country, 118 
have both mother and father born in the Netherlands (Table 3). Of these 94.1% 
(111) declare that they do not belong to an ethnic minority group in the country. In 
this category we could have “vacation babies”, people born during a (short) stay 
outside the country their parents usually reside and which they are citizens of. 
Here are the cases of the parents working temporarily abroad and having a child 
there. Looking at the country where the 118 were born, 21 were born in Indonesia, 
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11 in Belgium and Germany each, 7 in Australia, 6 in the Netherlands Antiles, 4 in 
Thailand and South Africa each, 3 in Curacao and Canada each etc.

Layers of diversity

In Switzerland also, the immigrant population has increased in ethnic diversity, 
the proportion of culturally different immigrants having more than quadrupled 
from 1970 to 2010 (Brunner & Kuhn, 2018):

“[…] one could argue that culturally different immigrants are simply more 
``visible” to natives than culturally similar immigrants due to their physical ap-
pearance and/or their clothing, and that these visual clues might trigger or inten-
sify fears or resentments among natives. […] At the same time, however, even the 
most culturally similar immigrants are easily identified as non-natives as soon as 
the interaction involves spoken language because of the specific dialects spoken 
in Switzerland” (Brunner & Kuhn 2018, p. 33).

Another example for the delicacy of the native-immigrant distinction is identified 
by André & Dronkers (2017) in the case of “the large number of ‘visible minority’ 
natives, whose grandparents migrated from former colonies to Europe [who] might 
suffer from the same ethnic and racial discrimination as ‘new’ immigrants. For ex-
ample, Sikhs who are British or Canadian nationals […]” (André & Dronkers, 2017, p. 
112). Results confirming the expectations formulated in the above mentioned quote 
are found by the authors when looking at the levels of (declared self-) perceived in-
group discrimination of natives in the U.K. (5.2%) and in Bulgaria (5.6%) as these 
two countries have important minorities who are very visible, namely third genera-
tion from the former colonies in the case of U.K. and Roma and third generation 
Turks in the case of Bulgaria (André & Dronkers, 2017). Even inside this narrower 
category differentiations could still appear, as in everyday life immigrants with the 
citizenship of the host country could be treated less discriminatorily than the immi-
grants who are more attached to their country of origin (André & Dronkers, 2017).

Fleischmann & Dronkers also briefly mention the issue of visibility of certain mi-
grant groups when discussing about levels of unemployment in different migrant 
groups: “the levels of labour market discrimination vary between immigrant groups 
from different origins, which might partly be due to varying levels of ‘visibility’ and 
‘acceptability’ of different immigrant groups in the destination countries. The for-
mer colonial relations between countries of origin and destination might also be re-
lated to ‘visibility’ and ‘acceptability’ of different immigrant groups” (Fleischmann 
& Dronkers, 2010, p. 338).

In the Netherlands, “the settlement over time of “non-natives” and “non-whites” 
transformed the country in a “multi-cultural” society” (Duyvendak et al., 2016, 
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p. 90). Subsequently, governmental policies shifted their focus from the “native” 
Dutch working class towards ways of integrating culturally different immigrants into 
Dutch society (Duyvendak et al., 2016). Cultural differences are therefore not only 
a theoretical aspect that differentiates countries or a manifestation of the common 
knowledge of individuals when faced with alterity. As Bonjour & Duyvendak (2017) 
also show, cultural distance is taken into consideration by politicians when speak-
ing about the immigration issue. These authors quote a Dutch minister stating that 
“too many immigrants with a too large distance from Dutch society and culture put 
too much pressure on our institutions and overstrain the flexibility of the popula-
tion” (Bonjour & Duyvendak, 2017, p. 7). What does a too large distance in this case 
mean? Cultural integration is influenced (among other factors) by cultural distance 
and language acquisition. This influence can be reflected in the success or failure of 
the integration process and in the duration of the process.

As layers of diversity have stacked up one over the other, theoretical frameworks 
and terminologies were developed in order to characterize and distinguish between 
different migrant groups: “Migrants have been defined based on national origin 
(until the 1970s), as ethnic or cultural minorities (until the 1980s), and as ‘alloch-
thonous’ or simply as ‘new citizens’ (since 1990s)” (Duyvendak & Scholten, 2012, 
p. 275). Diversity is now the state of things, as result of the movement of people 
across different kind of borders, movement begun in the past, perpetuated and per-
manentized in the present.

How are these levels of visibility, of perceived “otherness” of migrants construct-
ed? Dutch policies differentiate between Western and non-Western migrants, and 
specifically focus on the integration of the latter category (Bonjour & Duyvendak, 
2017). Why is it that some migrants are expected to fit in easier in their new country 
and others less so? In public debate, there are immigrants who are considered to 
blend in with the population of the host country and who are not perceived as “for-
eign elements”, who easy(er) shed the symbols of their “otherness” and others that 
keep these marks of otherness, either willingly or not.

Using the “native” category usually implies a stance about the “Other”. This is 
where the “we” is constructed in contrast with “the Other”. The Other is the com-
parison point for the Self: I understand best who I am when I see who (I think) I am 
not: “Central to the (symbolic) production of national identity is the construction of 
inner and outer-boundaries, the definition of the national Self by means of exclu-
sion of a national Other that functions as its ‘constitutive outside’. In contempo-
rary Europe the national Other is predominantly an Other that resides within the 
borders of the nation state: ethnic or religious minorities, migrants, illegal aliens 
and so on” Minnaard (2008, p.16).
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Social negative opinion about “others” is often based on the visible negative 
observation of this otherness, while integration, blending-in is sometimes taken 
for granted. It can also be that the public opinion about a certain group will be 
transferred to all the members of that group, irrespective of their belonging to the 
category of those who blend in or not. An example of the possible differences be-
tween self-definition and outside definition of belonging or not belonging can be 
seen in the use of informal expressions in the Dutch language like “witte-platen”. 
Visible markers of otherness have led to the informal use of expressions such as 
“witte -platen” by which the East Europeans are called, based on the white licence 
plates of their cars, irrespective of the self-definition of the people driving them. 
This marker of otherness was also used by researchers (Snel et al., 2015) studying 
east-Europeans immigrants in the Netherlands in order to construct the respond-
ent sample. The car was also captured in popular culture as a symbol or proxy for 
otherness. Engbersen et al. (2010) show how the Dutch song “A van full of Poles” 
from 2008 touches upon stereotypes and myths about Poles in the Netherlands. 
Another visible marker of otherness is a foreign name. Research has shown (An-
driessen et al., 2015) that a person with a non-western foreign name is less likely 
to be called to a job interview after sending a CV with his name.

However, in the same group of origin, levels of visibility can differ among in-
dividuals. One example in this sense was the action undertaken in 2011 in Paris, 
by the members of the Romanian diaspora, who organised a public manifestation 
called “I too am a Romanian”. In order to make the integrated Romanians more 
visible to the general public, Romanian students, doctors, nurses, engineers, 
plumbers, teachers etc. gathered near the Eiffel tower wearing cardboards with 
the message “I too am a Romanian” written on them and describing their daily 
activity in French society.

If to an external entity a certain category is seen as homogenous, in-group rec-
ognition of differences is obviously easier. Here another point should also be taken 
into account: the fact that some individuals feel that they belong and fit in, the fact 
that they define themselves as being closer to the culture of the host country rather 
than to their own culture doesn’t necessarily mean that they are also perceived as 
such, i.e. as being similar, as belonging. Self-definition of belonging doesn’t equal 
to outside acceptance and perception of similarity. It would be interesting to see 
how migrants see themselves when it comes to fitting in, how they think that the 
others see them and how the others really see them. The heterogeneity issue (what 
makes one migrant more visible than others) applies also inside the group not only 
between groups and shows that broad categories constructed on only one variable 
(be it country of origin, ethnicity etc) are faulty. The “Other” is not one homogenous 
class, just as the “native” is not one homogenous class either.
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More recently, researchers suggest the replacement of “the multicultural 
lense” with the concepts of diversity or super-diversity (Berg & Sigona, 2013; Crul, 
2015). Studies looking at super-diversity “analyse practices of the majority, ‘white’ 
population as well as of minority or migrant groups, thus unsettling established 
categories of difference” (Berg & Sigona, 2013, p. 349).

The native reference group is often used in research, but as Crul states in an 
article published in Trouw, in some contexts, as is the case in Amsterdam, the old 
local majority is transforming into a minority (Terpstra, 2017). In super-diverse 
cities, “The old majority group is no longer the standard to which newcomers and 
children adapt” (Crul 2015, p. 4-5). What is alterity then in a super-diverse context? 
Who is the “other”?

Conclusions

I started looking at the question “Who is counted a native?” when wanting to 
compare the social and economic situation, prospects and subjective well-being 
of recent immigrants from Eastern Europe in different parts of Europe and the 
Netherlands to those of older migrants and of the “natives” using ESS data (Popa, 
2018; forthcoming). As the allochtoon - autochtoon distinction has been abando-
ned in official use because it is no longer able to reflect the complexity of the 
population in the Netherlands, so to the native-immigrant dichotomy should be 
refined, despite the risk of having many small boxes instead of two big ones. If 
in the natives category we include second generation migrants, the comparison 
between new migrants and the natives could have skewed results, as second gene-
ration migrants in some cases still register differences in income or values when 
compared with nationals without a migration background. As Dimova (2016) puts 
it, knowing who is who based on reliable classification is important for following 
the differences between “old others” and “new others” and to show the attitudes 
of “old others” to “new others”. Nationals with no migration background could 
be a suggestion for replacing the term natives. It is often when analysing the situ-
ation of migrants in their host countries in all aspects of life, social, economi-
cal, political, their integration, that researchers, policy makers but also politicians 
make use of the native-(im)migrant comparison. But if in the past the “native” 
category was a stable and relative homogenous one, a reflection of a more static 
society than the present one, now the “native” category is also infused by diversity 
of different kinds, reflecting the new dynamics of the world we live in.

The comparative approach based on large datasets remains unquestionably use-
ful to unravel unseen structural differences and disadvantages between different 
population groups in order to help adjusting policy shaping but results could re-
main incompatible if using different classification.
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Natural experiments in the measurement of trust

Generalized social trust is an indicator of social capital, and is correlated with 
functioning in numerous life domains (work, health, income, relationships) and 
with subjective well-being. Given its importance for society, hundreds of surveys 
around the globe have included measures of generalized social trust in the past 
decades. However, the exact formulation of the question on trust and the response 
categories offered to participants in surveys varies between surveys. The high 
prevalence of the trust question in many surveys creates opportunities for social 
scientists to detect effects of item formulation and response format on the level 
of trust. Surveys fielded in the same period among the same target population but 
using different question wording and response scales pose natural experiments. 
Ideally, different variants used in surveys conducted among the same individual 
respondents within the same survey (within subjects), or randomly allocated to 
different respondents within the same survey (between subjects). In the absence 
of such experiments, which are extremely rare, a comparison of responses to sur-
veys conducted at the same time in the same country but using different item for-
mulations and response scales is a good alternative.

Using this design, we compare trust responses in the European Social Sur-
vey (ESS) with trust responses in other surveys conducted in the same years and 
countries. We do not test substantial predictions on correlates of trust. Neither do 
we test predefined hypotheses on methodological correlates. Our analysis is pure-
ly exploratory, and answers the following questions: What are the consequences 
of using the 11 point scale rather than other response formats for the level of trust 
reported by respondents? How do levels of trust at the country level measured in 
the ESS match levels of trust in other surveys using slightly different measures? 
To what extent is the ranking of countries on trust robust to the use of different 
response formats? What are the 11-point scale equivalents of the trusting and the 
distrusting responses in other formats?
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The ESS has adopted a scale similar to school grades in many countries rang-
ing from 0 to 10 to measure generalized social trust. The 0-10 response scale has 
been used in the ESS since its inaugural wave in 2002. The scale is different from 
the response options in the original measure of generalized social trust, which 
employs a forced-choice format. Respondents in the original measure are forced 
to choose between ‘most people can be trusted’ and ‘you cannot be too careful’. 
Still other surveys in Europe in the same years and countries have used 4 point 
scales as well as 5 point scales to measure trust.

Data and methods

To answer these questions, we conduct a mega-analysis relying on a dataset of 
harmonized trust responses from 648,359 respondents in 22 different surveys in 
31 countries, compiled by the Global Trust Research Consortium (GTRC, 2018). 
Mega-analysis is known in medicine as meta-analysis using individual patient data 
(Clarke & Stewart, 1997) and in psychology as integrative data analysis (Curran 
& Hussong, 2009). The analysis reported here does not use the full GTRC data-
base, currently containing about 3.8 million responses from 203 surveys in 165 
countries – https://globaltrustresearch.wordpress.com/status/). Our focus is on 
the countries covered by the European Social Survey. We compare responses to 
the question on generalized trust in the ESS data (n = 330,526) with responses 
in other surveys conducted in the same countries and years, but using different 
response scales (n = 317,833). ESS participants in six countries (Bulgaria, Estonia, 
Greece, Iceland, Italy, and Luxembourg) are excluded from the analyses because 
we have no other surveys available for these countries that include a measure of 
generalized social trust.

0-10 scale. Participants in the ESS responded to the following question: “Using 
this card, generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that 
you can’t be too careful in dealing with people? Please tell me on a score of 0 to 
10, where 0 means you can’t be too careful and 10 means that most people can be 
trusted.” The card displayed the numbers 0 to 10, with the negative pole displayed 
on the left, aligned to the number 0, and the positive pole on the right, aligned to 10 
(see Figure A in the appendix). Participants were not actively offered other options, 
such as ‘don’t know’ or ‘it depends’. Other surveys in Europe in the same years and 
countries have used the classical forced choice format, 3 categories, 4 categories, 
and Likert-type scales ranging from 1 to 5. Table A in the appendix shows how we re-
coded these versions on a scale from 0 to 1 to be compatible with each other.

Forced choice. The forced choice format has been the default version of trust 
questions and is often found in UK surveys, such as the British Household Panel 
Survey.
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3 categories. A slightly different set of response categories involves the active 
offer of ‘It depends’ as a middle ground between ‘Most people can be trusted’ and 
‘Can’t be too careful’. The addition of the middle option results in a 3 categories, 
as in the German General Social Survey.

4 categories. The 2004 wave of the ISSP (Citizenship I) provides a good exam-
ple of this response format. The same question was asked as in the ESS, but four 
response options were offered: (1) ‘People can almost always be trusted’, (2) ‘Peo-
ple can usually be trusted’, (3) ‘You usually can’t be too careful in dealing with peo-
ple’, (4) ‘You almost always can’t be too careful in dealing with people’. Almost 
the same question was included in the British Social Attitudes survey conducted 
in 2004 and 2014.

1-5 Likert Scale. An example of this type is the 2006 wave of the ISSP (Role 
of Government IV). Participants were asked to what extent they agreed or disa-
greed with the statement “There are only a few people I can trust completely”, 
and were offered 5 options: ‘Strongly agree’, ‘Agree’, ‘Neither agree nor disagree’, 
‘Disagree’, ‘Strongly disagree’, as well as ‘Can’t choose’. In 2010, in contrast, the 
same question was asked as in the ESS, and only two labels were provided, but re-
sponse options were confined to 1 (‘You can’t be too careful’), 2, 3, 4, and 5 (‘Most 
people can be trusted’). The Netherlands Longitudinal Lifecourse Study (NELLS) 
also provided a 1-5 scale, running from ‘Strongly agree’, ‘Agree’, ‘Neither agree 
nor disagree’, ‘Disagree’, ‘Strongly disagree’, but no other options were provided, 
and two separate items were proposed to participants, one for the positive pole 
(‘most people can be trusted’) and one for the negative pole (‘you cannot be too 
careful in dealing with other people’). For the current analyses we used only the 
first, positive, item.

Table 1 provides details of the datasets used in the analyses. The trust re-
sponses in the other surveys were provided in the multinational ISSP surveys (n 
= 93,416), the Citizenship, Involvement and Democracy surveys for Spain and 
Sweden (n = 5,523), the German General Social Survey (n = 19,488), Understand-
ing Society (n = 23,823), Citizenship Survey (n = 31,883), the 1970 British Cohort 
Study (n = 9,841), the General Household Survey (n = 8,700), the British Social 
Attitudes Survey (n = 18,756), the Community Life Survey (n = 4,225), the National 
Child Development Survey (n = 9,790), the ONS Omnibus Survey (n = 1,710), the 
Taking Part Survey (n = 47,086), the Health Survey for England (n = 49,909), the 
Netherlands Longitudinal Lifecourse Study (n = 1,754), the Longitudinal Internet 
Studies for the Social Sciences (n = 25,429), the Netherlands Election Survey (n = 
4,530), Culturele Veranderingen (‘Cultural Changes’, n = 8,420), the Swedish Na-
tional Election Survey (n = 3,788), and the Latino Barometer Survey conducted in 
Spain (n = 12,405).
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Table 1 Datasets included in the analyses
Year Survey Scale Country N

2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2004
2006
2008
2010
2002
2002
2002
2006
2008
2010
2012
2014
2010
2008
2010
2012
2004
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2012
2008
2004
2006
2008
2010
2012
2002
2004
2006
2008
2010
2008
2010
2012
2014
2002
2006
2002
2004
2006
2008
2002
2002
2004
2006
2008
2010

European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS)
ISSP
ISSP
ISSP
ISSP
Citizenship, Involvement, and Democracy (CID)
Citizenship, Involvement, and Democracy (CID)
German General Social Survey (GGSS)
German General Social Survey (GGSS)
German General Social Survey (GGSS)
German General Social Survey (GGSS)
German General Social Survey (GGSS)
German General Social Survey (GGSS)
Understanding Society
Citizenship Survey
Citizenship Survey
1970 British Cohort Study
General Household Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
British Social Attitudes Survey
Community Life Survey
National Child Development Survey (NCDS)
ONS Omnibus Survey
Taking Part Survey
Taking Part Survey
Taking Part Survey
Taking Part Survey
Health Survey England
Health Survey England
Health Survey England
Netherlands Longitudinal Lifecourse Study (NELLS)
Netherlands Longitudinal Lifecourse Study (NELLS)
Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS)
Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS)
Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS)
Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS)
Netherlands Election Survey
Netherlands Election Survey
Culturele Veranderingen
Culturele Veranderingen
Culturele Veranderingen
Culturele Veranderingen
Swedish National Election Survey (SNES)
Latino Barometer Survey
Latino Barometer Survey
Latino Barometer Survey
Latino Barometer Survey
Latino Barometer Survey

0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
1-4
1-5
1-4
1-5

0-10
0-10
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
0-1
1-3
1-3
0-1
0-1
0-1
1-5
0-1
0-1
0-1
0-1
1-5
0-1
0-1
1-3
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-5
1-5

0-10
0-10
0-10
0-10
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

0-10
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Multinational
Spain
Sweden
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
Sweden
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain

11,063
34,171
31,117
46,663
24,208
7,089
7,228

22,538
22,375
34,429
14,074
4,252
1,271
2,820 
3,421
3,469
2,827
3,480
3,471

23,823
14,917
16,966
9,841
8,700
3,425
3,199
4,290
4,486
3,297
3,248
2,878
4,225
9,790
1,710

10,608
24,182
9,914
2,382

18,396
10,114
21,399

424
1,330
6,808
6,107
5,953
6,561
1,907
2,623
2,013
2,300
2,144
1,963
3,788
2,484
2,491
2,476
2,471
2,483
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Relying on these datasets, we conduct three sets of comparisons of trust re-
sponses. A first set compares trust responses on the 0-10 scale used in the ESS 
with responses from the same countries and the same years by respondents in 
different surveys that used different scales: the 0-1 forced choice format (n = 
141,692), the two forced choice options with a third category (n = 49,659), a 4 
category scale (n = 55,552), and a 1-5 Likert scale format (n = 39,521). The large 
numbers of respondents from the UK (n = 233,253 in 11 different surveys), and the 
Netherlands (n = 58,405 in four different surveys) provide the best opportunities 
to make within-country comparisons.

A second set compares trust responses on the 0-10 scale used in three other 
surveys than the ESS (n = 37,024: the Longitudinal Internet Studies for the Social 
Sciences from the Netherlands (2008-2014), the Citizenship, Involvement and 
Democracy survey in 2002 (Spain: n = 4,252; Sweden: n = 1,271) and the Swedish 
National Election Study in 2002, n = 3,788) with responses from the same coun-
tries in the same years in the ESS (n = 42,166).

A third set of comparisons does not involve ESS data, but sheds more light 
on the effects of response scales. In this set we compare trust responses given 
by respondents within the same survey on different scales. We found three such 
within-survey natural experiments. The first experiment is within subjects. The 

Figure 1 Trust responses in the ESS using a 0-10 response format (all years and 
countries, n = 330,526)
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Citizenship, Involvement and Democracy survey in Spain asked participants to 
make a choice between ‘Most can be trusted’ and ‘Never too careful’, as well as 
to give a response on a 0-10 scale, where the extremes were labeled ‘Can’t be too 
careful’ and ‘Most can be trusted’. The second experiment is between subjects in 
different years. ISSP surveys used a 4-point scale in 2004 and 2008, but a 5-point 
scale in 2006 and 2010. The third experiment is also between subjects in different 
years. The British Social Attitudes Survey used the forced choice format in most 
years, except for 2004 and 2014, when a 5 point scale was used.

Results

Peculiarities in the distribution of trust responses in different surveys
Figure 1 displays the distribution of responses to the trust question on the 11-point 
scale in the ESS and a normal curve based on the mean (4.95) and standard devi-
ation (2.48). We see that 5, 7, and 8 are the most popular responses, more popu-
lar than expected based on the normal distribution. The 0 response is also more 
popular than expected. We find lower than expected numbers of respondents 
choosing 4, 6, 9 and 10.

Figure 2 displays the distribution of responses in Sweden and the Netherlands 
to the trust question on the 11-point scale in the ESS and in the other surveys 
in these countries conducted in the same years, the Swedish National Election 
Survey (SNES, 2002) and the Longitudinal Internet Studies for the Social Sci-
ences in the Netherlands (LISS, 2008-2014). In the ESS data for Sweden and the 
Netherlands 7 is more popular than the midpoint and about equally popular as 
8. The distribution in the other surveys is more skewed, with the midpoint being 
less popular in the other surveys than in the ESS. Instead of the midpoint, larger 
proportions of respondents in the other surveys are choosing 0 and 7. These dif-
ferences are striking and cannot be explained by item formulation and response 
scale differences: the three surveys asked exactly the same question, and offered 
exactly the same response scale to survey participants.

Figure 3 shows the distribution of trust responses to the 1-4 and 1-5 scales 
used in other surveys than the ESS. Assuming equidistance between the response 
categories, the responses have been rescaled to a 0-1 scale. We see a markedly 
different distribution in responses on the 1-4 scale (light grey bars) than on the 
1-5 scale (dark grey bars). The distribution on the 1-4 scale is approximately nor-
mal, with most participants scoring either 2 or 3 (0.33 and 0.66 on the 0-1 con-
tinuum), in about equal proportion. Of the extreme options, 1 (rescaled to 0) is 
three times more popular than 4 (rescaled to 1). On the 1-5 scale, however, we see 
that the distribution is concentrated below the midpoint, with more than a third 
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Figure 2 Trust responses in the ESS in Sweden and the Netherlands (n = 4,354), in 
the Swedish National Election Survey (SNES) and in the LISS surveys (the 
Netherlands) using a 0-10 response format (n = 28,540)
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Figure 3 Distribution of trust on 1-4 (n = 55,552) and 1-5 scales (n = 39,521)
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choosing 2 (0.25 on the 0-1 continuum), and another 22% choosing 1 (rescaled to 
0). While the 1-5 scale has not been used in all countries, it is unlikely that country 
effects are causing the difference with the 1-4 scale distribution. The countries for 
which 1-5 scale responses are missing – Turkey, Ukraine, Slovakia, Croatia. Aus-
tria, and Israel – are not high trust countries. The regressions below (see Table 3) 
using country fixed effects show that the 1-5 scale format does indeed reduce the 
reported level of trust. Figure 4 displays the average score for trust in the 25 ESS 
countries in all 22 surveys.

Figure 4 Average trust scores per country by response format

Focusing on the ESS respondents first, we see the familiar pattern that trust is 
highest in the Scandinavian countries, with the Netherlands in fourth place and 
Switzerland ranking fifth. The bottom half of the ranking is dominated by Eastern 
European countries, with Portugal and respondents in Turkey being least trusting.
The score on the 11 point scale used in the ESS is typically higher than the score 
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on other response scales. The scores on the forced choice format are lower for 
all countries in the analysis, particularly for Germany. The 1-5 scale and 1-4 scale 
also yield lower scores in most countries, particularly the 1-5 scale. The score for 
Ireland on the 1-5 scale (0.249) is even less than half of the score on the 0-10 scale 
used in the ESS (0.559).

Table 2 Rank order of countries
11 ESS 11 other 1-4 1-5 0-1

Norway
Finland
Sweden
Netherlands
Switzerland
Ireland
Czech Republic
United Kingdom
Israel
Austria
Belgium
Spain
Germany
Lithuania
Cyprus
France
Croatia
Slovenia
Hungary
Slovakia
Russia
Ukraine
Poland
Portugal
Turkey

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
7
3
6
4
8

10
9

20
5

14
13
11

-
23
15
22
19
12
16
17
2

21
18
24

6
4
1
2
7

14
9
5
-
-
3

11
10
8
-

13
-

15
18

-
12

-
16
17

-

-
-
-
1
-
-
-
3
-
-
-
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Correlation with rank order in ESS
Correlation with rank order on 1-4 scale 
Correlation with rank order on 1-5 scale

1.00 .67 .92
.70

.40

.80

.80

Several other countries in Figure 4 stand out with a large difference between the 
ESS score and the scores for other scale formats, such as Norway and Hungary. 
Remarkably, ISSP participants in the Ukraine and Hungary have a higher trust 
score on a 1-4 scale than the ESS participants in these countries on the 0-10 scale. 
In contrast, several other countries display systematically smaller differences in 
the scores responding to different scales. Participants in Austria, Slovakia, the 
Netherlands, Belgium and Sweden behave very similarly in surveys with different 
response formats.
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Rank order stability in countries across different formats

Despite the occasionally large discrepancies between responses to different scale 
formats, the rank order of countries is rather similar when different scales are 
used (see Table 2). The correlation of the 11-point scale score in the ESS with the 
1-4- and 1-5-scale scores is .67 and .92, respectively. Compared to the scores in the 
ESS, Ukraine and Israel score higher on a 1-4 scale, while Belgium scores higher 
on a 1-5 scale, and Ireland lower. The correlation between the ranking of countries 
on the 1-4 scale and the 1-5 scale is not perfect (.70), but still high.

Trust is higher when a 0-10 response scale format is used

Results of regression analyses including country fixed effects reported in Table 3 
reveal that trust responses in the ESS are markedly higher than trust responses 
in other surveys. The first column shows that the ESS scores are on average .092 
higher, about 22% higher than the baseline of .411.

The results in the second column show that the 0-10 response scale format is re-
sponsible for most of the difference. Respondents in surveys using a forced choice 
format have a trust score that is about 25% lower than respondents (-.133 / .502) 
who reported on a 0-10 scale. The 1-5 scale also results in trust scores that are about 
25% lower than on a 0-10 scale. The 1-4 scale reduces trust much less, by about 
8%. Controlling for response scale, however, ESS respondents still report a slightly 
higher level of trust (2%) than respondents in other surveys that use a 0-10 format.

The data from the CID participants in Spain displayed in Figure 5 provide 
another illustration of the negative influence of the forced choice format. The 
same participants responded to the statement about trust both in a forced choice 
format as well as on a 0-10 scale. The mean level of trust in the 0-1 format is 0.291 
(29.1% reported ‘most people can be trusted’), while the 0-10 format rescaled 
to 0-1 yields an average of 0.467. This difference (-.176, 38% lower than the 0-10 
score) is somewhat larger than in the analysis above.

Figure 5 also provides a hint about why the forced choice format lowers trust. 
Among those choosing ‘never too careful’ we find that the midpoint on the 0-10 
scale is the most popular response. A further 16% chooses a number above 5. Only 
a slight majority (57%) chooses a number below the midpoint. In other words, if 
forced to choose between trust and distrust, people who would otherwise have 
taken a middle ground choose distrust. More than three quarters of respondents 
at the midpoint on the 0-10 scale choose ‘never too careful’ in the forced choice 
format.
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Table 3 Regression analyses of trust responses on survey source, response scale, and year
ESS Response scale Year Year by scale

ESS case

Forced choice

3 categories

1-4 scale

1-5 scale

Year since 2002

Forced * Year

1-3 scale * Year

1-4 scale * Year

1-5 scale * Year

.092
(.001)

.009
(.002)
-.133

(.003)
-.104

(.003)
-.042

(.003)
-.129

(.003)

.012
(.002)
-.124

(.003)
-.101

(.003)
-.034

(.003)
-.125

(.003)
.003

(.000)

.012
(.002)
-.162

(.003)
-.122

(.005)
-.025

(.004)
-.265

(.005)
.001

(.000)
.009

(.000)
.004

(.001)
-.003

(.001)
.024

(.001)

Constant .411
(.001)

.502
(.002)

.479
(.002)

.492
(.002)

Country level variance
Number of respondents
Number of countries
Country fixed effects

.075
648,359

31
Yes

.076
648,359

31
Yes

.076
648,359

31
Yes

.076
648,359

31
Yes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

10. Most can be trusted

9

8

7
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1

0. Can't be too careful
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Never too careful

Figure 5 Distribution of trust responses on a 0-10 scale in Spain by responses in a 
forced choice format (CID, 2002, n = 4,061)
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Trends in trust vary with response scale format

The results in the final column of Table 3 show that year trends in trust are differ-
ent depending on the scale used to measure trust. As we include interactions with 
the other scale formats, the main effect for year represents the time trend among 
respondents on a 0-10 scale, which is slightly positive (.003). The trend is more 
positive for participants responding in a forced choice format, and especially so 
for participants responding on a 1-5 scale.

Table 4 provides further evidence that response scales alter trust responses. In 
the British Social Attitudes survey, two editions measured trust in a forced choice 
format. In these editions, the level of trust was about 15% lower than in the editi-
ons that used a 1-5 scale. In contrast to the pattern for other countries in which a 
forced choice format has been used, the year trend in the BSA is less positive than 
in the ESS surveys for the UK. An analysis of 0-10 surveys fielded in the Nether-
lands reveals that the year trend in the ESS was less positive than in other surveys.

Table 4 Year trends in trust in the UK and the Netherlands according to the ESS and 
other surveys

UK NL

ESS BSA All ESS Other 
0-10

All

Year .002
(.000)

.001
(.001)

.001
(.001)

.002
(.000)

.008
(.000)

.008
(.000)

Forced choice -.073
(.011)

-.073
(.008)

---

ESS case .042
(.011)

.054
 (.005)

ESS * year .001
(.001)

-.005
(.001)

Constant .513
(.003)

.472
(.013)

.513
(.005)

.572
(.003)

.518
(.003)

.518
(.003)

Number of respondents 15,625 10,194 25,819 13,488 43,823 57,311

 
Country level variance is affected by response scale format

Finally, Table 5 shows that response scales do not only affect year trends, but also 
the magnitude of country level variance. When the ISSP was fielded in a 1-4 scale 
format, the country level variance was much larger (15%) than when it was fielded 
in a 1-5 scale format (9%). Note that in the ISSP editions that used the 1-5 scale, 
the country level variance was smaller than in the 0-10 format used in the ESS 
(14%). Also note that the country level variance is not linearly correlated with the 
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number of countries in the analysis: the ISSP edition that used the 1-4 scale had 
only 24 countries, while the ESS included 31 countries.

Table 5 Year trends, response scale format and country level variance in the ISSP and 
the ESS

ISSP ESS

1-4 1-5 All 0-10

Year -.002
(.001)

.032
(.001)

-.002
(.001)

.001
(.000)

1-5 scale -.291
(.005)

---

1-5 scale * year .035
(.001)

---

Constant .457
(.003)

.173
(.005)

.456
(.003)

.489
(.001)

Country level variance .149 .086 .137 .140

Number of respondents 55,552 35,483 91,035 330,526

Number of countries 24 18 25 31

Country fixed effects Yes Yes Yes Yes

 
Conclusion and discussion

Surveys using a 0-10 scale to measure trust yield scores that are considerably 
higher than surveys using other scale formats. The result is consistent with two 
published experiments comparing the 1-5 scales with scales including more 
response options. A first study consistent with our findings, among 301 students 
and 751 clients of taxi drivers in Australia (Dawes, 2002), found higher scores 
and more variance on a 0-10 scale than on a 1-5 scale. A second consistent study 
(Darbyshire & McDonald, 2004), among 400 clients of telecom firms in Australia, 
showed that the same respondents scored lower on a verbal 1-5 scale (poor, fair, 
good, very good, excellent) than on an unlabeled 0-10 scale included later in the 
same survey. A third study, on quality of 466 patient experiences in hospitals in 
Norway (Garratt, Helgeland & Gulbrandsen, 2011), is not exactly comparable 
because it tested 1-5 ‘all-point-defined’ scales against 1-10 (rather than a 0-10) 
‘end-point-defined’ scales. The result of the experiment, however, is consistent 
with our results, as the 1-10 scale produced higher and more skewed average 
scores than the 1-5 scale. A fourth study (Leung, 2011) on self-esteem among 13-18 
year old students in Macau, yielded findings that are inconsistent with ours. 0-10 
scale scores were similar to 1-5 scores, but more normally distributed.

Our analyses do not include individual respondent characteristics. This leaves 
the possibility that some of the differences in trust we reported may be due to 
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compositional differences between the samples. To control for this possibility, 
we plan to add a set of individual respondent characteristics, including gender, 
age, and education, for which harmonized measures are available. We expect 
that compositional effects do not explain the higher level of trust observed in 
the ESS. Generalized social trust is likely to be related to participation in surveys. 
The sampling and fieldwork procedures of the ESS are well documented and of 
high quality. It is likely that the ESS outperformed other surveys in contacting 
and convincing participants, with better coverage of population segments with 
below average scores on trust as a result. If this line of reasoning is correct, it is 
likely that inclusion of individual respondent characteristics only exacerbates the 
difference between trust responses in the ESS and the other surveys.

Nevertheless, inclusion of individual respondent characteristics is useful 
because it will allow us to answer the question to what extent correlates of trust 
vary with the properties of the measurement of trust by adding interactions of 
respondent characteristics with survey and item characteristics. It is important 
to check whether the level of trust drops more strongly as a result of the forced 
choice format in some categories of respondents than in others.

When compositional effects are excluded, it is possible to conduct a 
correspondence analysis (Riquier, Kennedy and Sharp, 1996) to compute 
Euclidean distances between the response options in various scales. This 
technique allows researchers to convert scores obtained in different scales to 
each other. Correspondence analysis is an important next step for the analysis 
of harmonized survey data. The analysis assumes cross-country measurement 
equivalence. This assumption has been tested and validated for the ESS itself 
(Van der Veld & Saris, 2011).

The key question that we are left with is why reported trust levels are higher 
when the 0-10 scale format is used rather than a forced choice format. The higher 
level of trust is not so much a result of survey mode, because it appears in both 
face-to-face surveys as well as in online surveys.

Figure 6 displays a scatter plot of the ‘0-10 gap’ by the level of trust. The 
discrepancy between the 0-10 trust score and the average trust score in other 
formats becomes smaller (r = -.47) as the 0-10 trust score is higher. The correlation 
is smaller when excluding Ukraine and Austria (r = -.15), but still negative. 
If we assume that the pattern that we observed in Spain (see Figure 5) can be 
generalized to other countries, participants in less trusting countries could be 
driving the 0-10 gap by choosing a midpoint to reflect their distrust, rather than 
a value between 0 and 4. In high trust countries the alignment between trust 
scores in different formats is somewhat smaller. This interpretation goes against 
the conceptualization of trust as a collective norm.
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Another more speculative interpretation is that the gap is related to the preva-
lence of right-handedness in a country. The higher score on the 0-10 scale could 
represent a preference for the right-hand side of a page or a screen on which the 
question is asked. The ESS uses a card (see Figure A in Appendix A) that could 
give participants the opportunity to prefer the right side of the card. A minority 
of Europeans is left-handed, but the size of this minority differs considerably be-
tween countries (McManus, 2009).

In contrast to the speculation, however, Figure 7 shows that the 0-10 gap in-
creases with the prevalence of left-handedness (r = .26), albeit not very strongly. 
So if anything, the pattern at the country level suggests that left-handedness of 
countries is related to a larger discrepancy between the trust score in a 0-10 for-
mat and in other formats. Whether this relation holds up in a more adequate test 
remains to be seen. We plan to estimate multi-level models including country and 
individual characteristics to conduct further tests of speculations about correlates 
of the 0-10 gap.
We can rule out the interpretation that the 0-10 scale generates higher scores 
because a midpoint is offered. Previous studies (Velez and Ashworth (2007); 
O’Muircheartaigh (1999)) have found that scales offering a midpoint yield higher 
scores than scales that do not offer a midpoint. In our analyses, however, the 0-10 
gap with the 1-4 scale is smaller than with the 1-5 scale, despite the fact that the 
1-4 scale does not offer a midpoint while the 1-5 scale does.

Echoing but not citing Converse and Presser (1986), Abascal and Díaz de 
Rada (2014) suggest that the midpoint is the default choice for participants who 
‘are reluctant to think about the issue at hand or express their opinion of it in 

Figure 6 Differences between trust scores on a 0-10 scale and other formats at the 
country level (n = 25)
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front of the interviewer’. These suggestions could be tested in various ways. The 
suggestion on cognitive effort leads to the prediction that the popularity of the 
midpoint decreases with the level of education. Following Krosnick (1999), it can 
be hypothesized that respondents exerting less cognitive effort are more likely 
to satisfice, assuming that higher educated respondents display more cognitive 
effort in survey participation. Marsh (2013) provides evidence that midpoint 
responses decrease with cognitive effort. The suggestion on social desirability 
leads to the prediction that surveys administered in the presence of others contain 
more midpoint responses.

We conclude with a call for the extension of this research to other domains: 
generalized social trust is not the only concept that is measured on a 0-10 scale in 
social surveys. Satisfaction with life and happiness, and social attitudes such as 
religiosity, immigration, and left-right political self-placement are also measured 
on a 0-10 scale in the ESS, while other surveys have used other formats.

Figure 7 Differences between trust scores on a 0-10 scale and prevalence of left-
handedness (n = 19)
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Table A – Recoding
We use the formula of Preston and Colman (2000): (rating – 1)/(number of response categories – 1).

Forced choice 3 categories 4 categories 5 categories 11 categories

Original Re Original Re Original Re Original Re Original Re

1. Cannot be too 
careful

0 1. Cannot be 
too careful

0 1. People can 
almost always be 
trusted

0 1. Disagree 
completely

0 0. Cannot be 
too careful

0

2. Most people can 
be trusted

1 2. It depends 0,5 2. People can 
usually be trusted

0,33 2. Disagree 0,25 1 0.1

3. Most people 
can be trusted

1 3. You usually can’t 
be too careful in 
dealing with people

0,67 3. Neither 
disagree, 
nor agree

0,5 2 0.2

4. You almost 
always can’t be too 
careful in dealing 
with people

1 4. Agree 0,75 3 0.3

5. Agree 
completely

1 4 0.4

5 0.5

6 0.6

7 0.7

8 0.8

9 0.9

10 1.0

Table B – Year trends and country level variance by response format
ESS 0-10 Other 0-10 1-3 1-4 1-5 0-1

Year

Constant

Country level variance
Number of respondents
Number of countries
Country fixed effects

.001
(.000)

.489
(.001)

.140
330,526

31
Yes

-.002
(.001)

.604
(.004)

.172
31,501

3
Yes

.005
(.001)

.405
(.002)

.001
49,659

2
Yes

-.002
(.001)

.457
(.003)

.149
55,552

24
Yes

.023
(.001)

.238
(.004)

.097
39,521

18
Yes

.008
(.000)

.345
(.002)

.160
141,692

4
Yes

Figure A – Card used in the ESS to measure generalized trust
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Inleiding

In Acta Politica (2012) speelt zich een interessant debat af tussen politicologen 
Hakhverdian, Van der Brug & De Vries (2012) aan de ene zijde en Bovens & Wille 
(2012) aan de andere kant. Inzet is de these van Diplomademocratie (Bovens, 2009; 
Bovens & Wille, 2011), die Hakhverdian et al. uitleggen als een trenduitspraak 
over het groeiende aandeel van hoger opgeleiden in politieke participatie. Doordat 
lager opgeleiden minder deelnemen aan de politiek, neemt de representativiteit 
van bijvoorbeeld de Tweede Kamer af en dit doet volgens sommigen afbreuk aan 
de democratie (Bovens, 2006). Hakhverdian et al. zetten gegevens op een rij uit 
de Nederlandse Kiezers Onderzoeken [NKO] tussen 1970 en 2010 en laten zien 
dat er op deze termijn geen sprake is geweest van een groeiende invloed van 
opleidingsverschillen op opkomst bij verkiezingen, lidmaatschap van politieke 
partijen, extra-parlementaire politieke participatie en drie verschillende vormen 
van politiek vertrouwen. Bij deze analyses wordt gebruik gemaakt van binomiale en 
ordinale logistische regressiemodellen, die het toelaten de invloed van opleiding 
op de afhankelijke variabelen te analyseren met constant houden van belangrijke 
achterliggende variabelen, in het bijzonder urbanisatie, leeftijd en religie.

Daarnaast bekijken Hakhverdian et al. de samenhang tussen opleidingsniveau 
en partijvoorkeur, zoals blijkend uit dezelfde NKO-gegevens. Voor deze analyse 
wordt gebruik gemaakt van een geheel andere methode. De kruistabellen van 
opleiding en partijvoorkeur uit de opeenvolgende NKO’s worden gekarakteriseerd 
met Cramèr’s V, een nominale associatiemaat die is afgeleid van de Chi² grootheid1. 
Hakhverdian et al. laten zien dat er geen eenduidige trend te onderkennen is in 

1 Cramèr’s V is gedefinieerd als sqrt((CHI2 /N)/min(r-1,k-1)), waarin r en k het aantal kolommen, respec-
tievelijk rijen van de tabel zijn, en N de totale steekproefomvang.
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hoe deze Cramer’s V door de jaren heen fluctueert (zie Figuur 1). Daarin zit zo op 
het oog (Hakhverdian et al. presenteren alleen een grafiek, geen formele test) niet 
veel regelmatigheid, laat staan een eenduidige trend.

Figuur 1 Samenhang tussen opleidingsniveau en partijvoorkeur in Nederlandse 
Kiezers Onderzoek 1971-2010
Bron: Hakhverdian et al. 2012

Hakhverdian et al. geven weinig detail bij deze analyse van partijvoorkeuren van 
hoger en lager opgeleiden. Hun keuze van Cramèr’s V als associatiemaat wordt 
slechts gemotiveerd met het argument dat partijvoorkeur een nominale varia-
bele is. Aan een ander mogelijk argument voor deze keuze wordt geen aandacht 
besteed: partijvoorkeur is elke verkiezing weer een andere nominale variabele, met 
verschillende en een wisselend aantal categorieën. Er komen partijen bij en er gaan 
partijen af. Opmerkelijk genoeg wordt geen aandacht geschonken aan het gege-
ven dat opleiding geen nominale variabele is, maar als metrisch beschouwd kan 
worden, hetgeen de keuze voor een nominal*nominal-associatiemaat wat minder 
voor de hand liggend maakt. Ook wordt voorbijgegaan aan de vraag waarom het 
in de eerdere analyse van verschillende vormen van politieke participatie nuttig en 
nodig lijkt gebruik te maken van een multivariaat model, waarmee covariaten con-
stant kunnen worden gehouden, terwijl de analyse van partijvoorkeur puur bivari-
aat wordt uitgevoerd. Maar het meest merkwaardige aan de analyse van Hakhver-
dian et al. is toch wel dat we er helemaal niets uit leren over hoe de samenhang 
tussen partijvoorkeur en opleiding in elkaar zit. Welke partijen hebben nu pre-
cies de voorkeur van hoger opgeleiden en welke van lager opgeleiden, en is in dit 
patroon in de loop van de tijd mogelijk verandering opgetreden?

In deze bijdrage analyseren we de samenhang tussen opleiding en 
partijvoorkeur op een meer inhoudelijke manier, met inachtneming van het 
specifieke associatiepatroon dat tussen deze beide variabelen bestaat. We maken 
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daarbij gebruik van het geschaalde associatiemodel RC-II van Goodman (1979), 
dat ons in staat stelt tegelijkertijd de verschillen in politieke voorkeur van hoger en 
lager opgeleiden, alsmede de opleidingsprofielen van de diverse politieke partijen 
(en ook van niet-stemmers) inhoudelijk in beeld te brengen. Na deze bivariate 
analyse bouwen we het associatiemodel om tot een multinomiale logistische 
regressie, hetgeen ons in staat stelt de samenhang tussen opleiding en stemgedrag 
ook multivariaat te bestuderen. In het bijzonder wordt het dan mogelijk om de 
verstorende of onderdrukkende invloed uit te sluiten van variabelen die zowel op 
opleiding als stemgedrag een invloed hebben.

Voor onze analyse maken we gebruik van een geïntegreerd databestand van 
de Nederlandse steekproeven uit de European Social Survey [ESS-NL], zoals 
die sinds 2002 (de Fortuynverkiezingen) zijn verzameld (ESS, 2016). Deze data 
bestrijken een recentere (maar kortere) periode dan die van Hakhverdian et al. en 
hebben als bijzondere verdienste dat de opleidingsvariabele veel gedetailleerder 
in beeld is gebracht dan bij het NKO. Daarnaast is het ESS een hoge kwaliteit 
survey-onderzoek met een niet-politicologisch karakter en daarom minder 
kwetsbaar voor de kritiek dat surveys naar politieke voorkeuren (zoals de NKO’s) 
eenzijdig respons van politiek geïnteresseerden opleveren (Visscher, 1995). In 
het ESS bestand is bovendien een belangrijke controle-variabele aanwezig: de 
sociale klasse van de ouders van respondenten, zoals gemeten via hun beroep 
en opleiding. Deze variabele is een mogelijk belangrijke confounder omdat 
bekend is dat sociale herkomst zowel van invloed is op opleidingsverwerving als 
partijvoorkeur.

Theorie

In Diplomademocratie stellen Bovens & Wille (2011) een belangrijk thema 
aan de orde: in de politieke arena lijkt de positie van hoger opgeleiden steeds 
dominanter te worden. Terwijl aan beroepen als volksvertegenwoordiger en 
minister geen enkele formele functie-eisen zijn verbonden, is de praktijk geweest 
dat deze functies in toenemende mate in handen zijn gevallen van personen 
met een universitaire opleiding. Ook afgezet tegen het gegeven dat het aantal 
personen met een universitaire kwalificatie in de afgelopen 50 jaar is gestegen van 
1% naar 15%, zou hun vertegenwoordiging in politieke functies nog sterker zijn 
toegenomen. Tegelijkertijd laat bestudering van allerlei vormen van conventionele 
en onconventionele politieke participatie, alsmede politieke interesse, een sterke 
oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden zien. Bij omgekeerde indicatoren, 
zoals wantrouwen jegens politici en democratische procedures zien we juist dat 
lager opgeleiden de boventoon voeren.
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Hoewel Diplomademocratie weinig anders kan worden gelezen als een trend-
uitspraak over hoe de Nederlandse politieke arena in de loop der jaren veranderd 
is, leveren Bovens & Wille (2011) opmerkelijk weinig bewijs dat de geïmpliceerde 
trends inderdaad zijn opgetreden. In antwoord op de empirisch gebaseerde kri-
tiek van Hakhverdian et al. (2012) waarin een aantal relevante trends worden be-
keken, riposteren Bovens & Wille (2012) zelfs dat het helemaal hun bedoeling 
niet is geweest om aan Diplomademocratie een trenduitleg te geven. Dat is een 
merkwaardige reactie, omdat zo’n trenduitspraak theoretisch gezien in de rede 
ligt en ook een belangrijk perspectief op ongelijkheid in hedendaagse samenlevin-
gen biedt. Een perspectief dat overigens verre van nieuw is en allerlei verwoordin-
gen en gezichten heeft gekend. Het is dezelfde these als Parson’s ascription naar 
achievement overgang (Parsons, 1970), van Young’s (1958) Rise of the Meritocracy 
en Castell’s (1997) Information Age: in moderne samenlevingen worden kennis-
verschillen, zoals belichaamd in diplomaverschillen, steeds bepalender voor le-
venskansen en levenstijlen. De oude sociale ongelijkheden, in het bijzonder die 
van religieuze groeperingen en sociale klassen, vervagen en zouden plaats maken 
voor een alles overheersende kennisongelijkheid.

In zijn Rotterdamse oratie komt Bovens (2012) dichtbij de stelling dat oplei-
ding de nieuwe verzuiling is. Waar voorheen de Nederlandse samenleving breuk-
vlakken kende naar religieuze denominatie, zijn de nieuwe scheidslijnen opge-
bouwd rondom de opleidingsstructuur. Breukvlakken in de samenleving wordt 
door Bovens (2012) gedefinieerd als verschillen tussen sociale groepen, die zich 
niet alleen uiten in verschillende opvattingen en gedragingen, maar geconsoli-
deerd worden door onderlinge netwerken (met name trouwpatronen) en in de 
politieke arena tot stabiele partijformaties leiden. De religieuze verzuiling rondom 
het midden van de 20ste eeuw voldoet aan deze definitie van een breukvlak. Vol-
gens Bovens (2012) zijn de scheidslijnen tussen hoger en lager opgeleiden echter 
(nog) geen echte breukvlakken. Hoger en lager opgeleiden verschillen weliswaar 
diepgaand in meningen en voorkeuren, en een sterke segmentatie op basis van 
sociale bindingen kan zeker niet ontkend worden – maar volgens Bovens in 2012 
zijn er in Nederland geen politieke partijen van hoger opgeleiden en politieke par-
tijen van lager opgeleiden.

Is dit wel zo? Discussies in de politieke arena lijken in toenemende mate te 
gaan over sociaal-culturele kwesties in plaats van over sociaal-economische. 
Paars heeft de links-rechts verschillen overbrugd en heeft juist stelling genomen 
in morele issues. Ook in de meest recente kabinetsformatie na de verkiezingen 
van maart 2017 waren de belangrijkste hangijzers tussen formerende partijen 
niet sociaal-economische kwesties, maar culturele zaken als migratie, acceptatie 
van vreemdelingen, globalisering en europeanisering, het milieu en euthanasie. 
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Allemaal kwesties waarover sociaal-economische klassen weinig van mening ver-
schillen, maar de scheidslijnen langs geheel andere dimensies liggen, mogelijk 
die van de opleidingsverdeling. Nieuw-linkse partijen als D66 en GL lijken toch 
met name een hoger opgeleid electoraat aan te trekken, terwijl hun tegenpolen, 
de populistische partijen op rechts (LPF en PVV) en op links (SP) eerder lager op-
geleide kiezers trekken. Juist waar Bovens in 2012 nog niet een volledige breuk-
vlak van de Nederlandse politieke arena zag door het gebrek aan partijvorming op 
basis van opleiding, zou men kunnen argumenteren dat de laatste verkiezingen 
(van 2012 en 2017) juist dit beeld wel laten zien. Met grote consequenties. Want 
of de PVV nu wel of niet in de regering zit, invloed op de politieke agenda hebben 
ze toch.

Tegen deze achtergrond willen we in deze bijdrage de samenhang tussen oplei-
ding en partijvoorkeur in detail analyseren. Anders dan Hakhverdian et al. (2012) 
gaat het ons niet om de globale samenhang tussen opleiding en partijkeuze, maar 
juist op te sporen waar de scheidslijnen liggen en of die scheidingen in de loop 
der jaren wijder of smaller zijn geworden. Met andere woorden: zijn politieke par-
tijen in Nederland in toenemende mate naar opleidingsniveaus van hun kiezers 
gedifferentieerd, oftewel waar liggen de scheidingen naar politieke voorkeuren in 
de Nederlandse opleidingshiërarchie?

Variabelen en hun meting

Afhankelijke variabele: Stemgedrag bij laatste TK-verkiezingen
De European Social Survey (ESS, 2016) is een sinds 2002 elk twee jaar gehouden 
ondervraging onder ca. 1800 inwoners van Nederland. Tussen 2002 en 2016 zijn 
er tot nu toe acht gehouden; de data van ronde 9 (2018) zijn nog niet ter beschik-
king. De ESS hanteert zeer strenge maatstaven aangaande steekproeftrekking, 
respondentbenadering en respons, vragenlijstontwikkeling en meetkwaliteit. ESS 
richt zich op een groot aantal opvattingen over sociale vraagstukken, en is daar-
naast zeer rijk aan achtergrondsvariabelen.

Wat betreft electoraal gedrag is in elke ronde sinds 2002 gevraagd naar deelna-
me aan de vorige Tweede Kamer [TK] verkiezingen, waarbij in de vraagstelling uit-
drukkelijk verwezen is naar de exacte datum van die verkiezingen. De vraagstelling 
is tweetraps: eerst wordt gevraagd naar deelname, vervolgens op welke partij de 
stem is uitgebracht. De partijen worden daarbij op volgorde van de verkiezings-
uitslag gepresenteerd. Naast deze retrospectieve vraagstelling is ook gevraagd 
naar actuele voorkeur (wat zou u stemmen wanneer er vandaag verkiezingen voor 
de TK zouden worden gehouden?). Wij analyseren hier alleen de retrospectieve 
partijvoorkeuren. Deze zijn uiteraard aan mogelijke meetfouten onderhevig. Hoe 
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deze zijn uitgepakt is in het geval van stemgedrag nauwkeurig na te gaan – eigen-
lijk is stemgedrag de enige sociale kwestie die in steekproefonderzoek aan de orde 
wordt gesteld, waarvan we een exacte populatiewaarde kennen.

Tabel 1 maakt duidelijk hoe de TK-verkiezingen in feite zijn afgelopen, en wat 
de ESS-NL-respondenten erover zeggen. Er zijn sinds 2002 zes TK-verkiezingen 
geweest, en er zijn acht ESS rondes gehouden. Sommige verkiezingen (met name 
2002 en 2006) worden maar door één ESS-NL gecovered, andere door meerdere: 
de verkiezingen van 2012 worden zelfs door drie ESS ronden gecovered, terwijl 
er nog geen gegevens over de TK 2017 voorhanden zijn uit de ESS. In de bijlage 
(Tabel A1) wordt een kort overzicht en karakteristiek van de TK-verkiezingen sinds 
2002 gegeven.

De vergelijking tussen de ESS-NL peilingen en de werkelijke uitslagen brengt 
aan het licht dat de retrospectieve gegevens van de ESS-NL opmerkelijk nauwkeu-
rig de populatiegegevens weerspiegelen. Interessant is dat de ESS-NL uitslagen 
telkens goed weergeven wie de nipte winnaar van de verkiezingen was. Maar er 
zijn daarnaast ook systematische vertekeningen zichtbaar: de PVV-aanhang (en 
ook die van de andere populistische partijen) komt telkens te laag uit, terwijl de 
aanhang van de nieuw-linkse partijen D66 en GL in de ESS-NL systematisch over-
vertegenwoordigd is. Dat geldt ook voor de opkomst: terwijl de ESS-NL- respon-
denten ongeveer 84% opkomst melden, lag deze in werkelijkheid onder de 80%.

Doordat ESS-rondes in een aantal gevallen over dezelfde verkiezingen gaan, 
kunnen we ons ook een oordeel vormen of de fluctuaties gerelateerd zijn aan 
de retrospectieve afstand. Er is op dat punt één heel opmerkelijk resultaat, en 
wel voor de PvdA. Terwijl ESS-NL-respondenten in 2012 een tamelijk nauwkeurig 
beeld van de werkelijke hoeveelheid PvdA stemmers in 2012 boden, zakte dat twee 
en vier jaar later weg – overigens nog niet tot de zeer lage score die de PvdA in de 
2017 zou boeken.

De vertekeningen in de ESS kunnen twee bronnen hebben: responsbias en 
meetbias. Van responsbias is sprake wanneer stemmers op populistische partijen 
minder vaak aan surveys deelnemen, terwijl stemmers op nieuw-links de neiging 
hebben vaker mee te doen. Van meetbias is sprake wanneer stemmers op die 
partijen geneigd zijn hun stemgedrag te verzwijgen, respectievelijk te majoreren. 
Het is moeilijk om tussen deze verklaringen te kiezen. Dat is jammer, want de twee 
processen zouden verschillende gevolgen voor de geldigheid van onze analyse 
kunnen hebben. Als de vertekeningen het gevolg zijn van responsbias, is er 
minder reden om aan deze geldigheid te twijfelen dan wanneer de oorzaak 
meetbias is.



Zijn de verschillen tussen hoger en lageropgeleiden in politieke voorkeuren toegenomen? 127

Oorzaak: het opleidingsniveau
Onze centrale oorzaakvariabele is de opleiding van de ondervraagden. Naar 
opleiding wordt in de ESS op twee verschillende manieren gevraagd. Aan de ene 
kant is er de duurmeting (EDUYRS), waarin gevraagd wordt te rapporteren hoe 
lang men onderwijs heeft genoten. Daarnaast is er een meting via kwalificaties, die 
vraagt naar het hoogst behaalde diploma. De duurmeting biedt een gemakkelijke 
meeteenheid, vooral voor internationale vergelijkingen. De vraagstelling van 
de duurmeting is in de loop van de acht ronden precies hetzelfde gebleven. De 
kwalificatiemeting is complexer van opzet en is sinds 2002 tweemaal veranderd 
doordat nieuwe onderscheidingen zijn ingevoegd. Het is mogelijk deze op één 
noemer te brengen via de ISCED-20112. Voor deze nominale indeling, die in de 
ESS-NL tussen de 13 en 18 categorieën kent, hebben Schröder & Ganzeboom (2014) 
een schaling voorgesteld, de International Standard Level of Education [ISLED]. 
In Tabel A2 zijn alle in de ESS-NL gebruikte onderscheidingen samengebracht, 
tezamen met hun ISLED schaling.

2 De ISCED-2011 indeling wordt in de ESS opgenomen als de variabelen EDULVLb. Deze indeling stemt 
echter wat betreft nummering niet overeen met de officiële ISCED-2011 (Unesco, 2012). 

Tabel 1 Partijvoorkeuren in acht ESS-NL peilingen en zes voorgaande landelijke Tweede 
Kamerverkiezingen, 2002-2017 in procenten.

TK ESS TK ESS ESS TK ESS TK ESS TK ESS ESS ESS TK

2002 2002 2003 2004 2006 2006 2008 2010 2010 2012 2012 2014 2016 2017

1 LPF 17,0 13,6 5,6 2,9 4,9 0,5 1,6 - - - - - - -

2 LN 1,6 1,5 ,4 ,4 ,3 - ,1 - - - - - - -

3 PVV - - - - - 5,0 2,5 12,8 15,4 6,8 10,1 8,1 8,6 13,1 

4 50PLUS - - - - - - - - - 2,2 1,9 1,7 1,3 3,1 

5 REST ,4 ,3 ,9 ,1 ,9 1,2 ,7 ,6 1,0 

6 SGP 1,7 1,0 1,5 1,1 1,1 1,6 1,3 1,8 1,7 2,4 2,1 2,0 1,9 2,1 

7 CDA 27,9 30,6 28,6 28,8 26,9 26,5 28,4 15,9 13,6 12,3 8,5 14,5 14,4 12,4 

8 CU 2,5 2,3 2,1 2,2 2,8 4,0 4,6 3,9 3,2 2,8 3,1 3,7 3,1 3,4 

9 PVDA 15,1 17,3 27,2 27,6 25,9 21,2 23,7 18,9 19,6 25,1 24,8 15,6 18,6 5,7 

10 SP 5,9 6,7 6,3 7,7 8,3 16,6 12,6 9,4 9,8 10,1 9,7 11,0 8,5 9,1 

11 PVDD - - ,4 ,8 - 1,8 1,9 1,3 1,3 1,9 1,9 2,2 2,8 3,2 

12 VVD 15,4 14,4 17,9 18,6 19,1 14,7 14,6 20,3 20,0 25,7 26,6 23,9 23,0 21,3 

13 GL 7,0 7,6 5,1 6,3 5,0 4,6 6,2 7,8 6,7 2,8 2,3 5,2 5,3 9,1 

14 D66 5,1 5,7 4,0 4,3 5,9 2,0 3,7 8,9 6,9 9,0 8,0 13,4 13,8 12,2 

DENK - - - - - - - - - - - - - 2,1 

FVD - - - - - - - - - - - - - 1,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

OPKOMST 79,1 86,2 80,1 80,5 82,8 80,4 85,2 75,4 82,9 74,6 82,8 78,4 80,4 81,6

N of cases 1926 1404 1415 1395 1419 1404 1349 1180



Harry BG Ganzeboom & Yosef Arab128

Duurmeting en kwalificatiemeting van opleidingsniveau hebben beide hun 
voor- en nadelen en hun voor- en tegenstanders. Duurmeting heeft als voordeel 
de eenvoud van bewerking en de nauwe aansluiting op human capital theorie. 
Zij is daarom favoriet onder economen en in internationale vergelijkingen. Voor-
standers van kwalificatiemetingen betogen dat duur en kwalificatie in veel onder-
wijssystemen – waaronder het Nederlandse – niet eenduidig met elkaar verbon-
den zijn: voor een mbo-diploma gaat men bv. langer naar school dan voor een 
vwo- diploma, maar het laatste wordt algemeen hoger aangeslagen. Een andere 
probleem met de duurmeting is dat zij onbetrouwbaarder is, dat wil zeggen tot 
instabielere antwoorden leidt. Omdat er bij de beantwoording van de duurvraag 
wat rekenkunst te pas komt, is het niet zo verrassend dat er ruis ontstaat. Volgens 
Schröder & Ganzeboom (2014) is daarom de kwalificatiemeting betrouwbaarder, 
maar niet meer valide dan de duurmeting.

Wat in discussies over duur- en kwalificatiemeting echter vaak over het hoofd 
wordt gezien, is dat beide metingen sterk gecorreleerd zijn en kunnen gelden als 
alternatieve indicatoren van hetzelfde onderliggende construct, en dat de beide 
metingen dit construct in wat verschillende mate, maar in geen van beide gevallen 
volmaakt, representeren. Vanuit dat gezichtspunt is de beste strategie niet om een 
van beide metingen te kiezen, maar om deze te combineren. Dat gaat het beste 
met een latent variabele meetmodel, maar second best is om beide metingen te 
middelen – en dat is wat we in dit hoofdstuk doen. We standaardiseren daartoe 
zowel de duur- als de kwalificatiemeting en middelen. Het resultaat, EDUC ge-
noemd, wordt vervolgens weer gestandaardiseerd, om op een handzame meet-
eenheid (gemiddeld 0, standaarddeviatie 1) uit te komen, en heet dan zEDUC.

Controlevariabelen
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden in welke mate het opleidings-
niveau van invloed is op partijvoorkeuren, en of hierin sinds 2002 verandering 
is opgetreden, is het belangrijk achterliggende variabelen constant te houden. 
Het ESS biedt ruime mogelijkheden om dergelijke confounders te meten. Naast 
de voor de hand liggende demografische variabelen geslacht, leeftijd en regio is 
het ESS in bijzonder rijk aan metingen van de sociaal-economische status van 
de ouders van de ondervraagde en over diens migratie- en etnische herkomst. 
Wat betreft sociaal-economische herkomst beschikken we allereerst over de oplei-
ding van beide ouders – in dit geval alleen maar via een kwalificatiemeting in 
beeld gebracht. Het beroep van beide ouders is door de ESS-NL op twee verschil-
lende manieren gemeten, namelijk via een gedetailleerde inventarisatie van de 
beroepsklasse, gecodeerd in de International Standard Classification of Occupati-
ons [ISCO] en via een showcard meting, waarin in R1-R3 negen groepen werden 
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onderscheiden, en vanaf R4 negen andere groepen. Eerder onderzoek (Ganze-
boom & Nikoloski, 2013) heeft laten zien dat de showcardmeting die gebruikt is 
in de eerste drie rondes bijzonder beperkt is en moet worden aangevuld met de 
gedetailleerde meting. Vanaf R4 is de showcardmeting beter. We combineren de 
showcard- en gedetailleerde meting door ze allemaal te schalen naar de Internatio-
nal Socio-Economic Index [ISEI] van beroepsstatus (Ganzeboom & Treiman, 2003). 
We beperken in deze bijdrage de meting van de sociale herkomst tot het beroeps-
niveau van de ouders en nemen hun opleidingsniveau niet mee. De variabele 
wordt gemeten als de gemiddelde beroepsstatus van vader en moeder en vervol-
gens weer gestandaardiseerd: zFMISEI.

Een tweede inhoudelijke belangijke achterliggende variabele is de migratie-
achtergrond van de respondent. Deze is in de ESS bekend via het geboorteland 
van beide ouders, alsook het geboorteland van respondent. We hebben migratie-
status door een lidmaatschapscode berekend: 0 representeert dat de buitenland-
se herkomst niet van toepassing is op de respondent en diens ouders, 1 dat res-
pondent en beide ouders alledrie uit het het buitenland afkomstig zijn. De scores 
1/3, 1/2 en 2/3 representeren tussenliggende situaties. In dit systeem nemen we 
de ‘autochtone’ Nederlanders, die zelf en van wie beide ouders in Nederland ge-
boren zijn, als referentiecategorie (0).

Wat betreft godsdienstige achtergrond zijn in de ESS geen kenmerken van ou-
ders bekend. Uitgaande van geringe religieuze mobiliteit, kunnen we de religieuze 
achtergrond op twee manieren in beeld brengen. Allereerst via denominatie, waar-
in we kunnen onderscheiden: onkerkelijk, christelijk, Islamitisch en overig. Wij 
beperken ons wat betreft controlevariabele echter tot de kerkelijkheid van de res-
pondent, als gemeten in het item RLGATND, waarin men kon scoren tussen (0) 
geen enkel bezoek van religieuze samenkomsten en erediensten, en (7) wekelijks 
bezoek. Gegeven dat het hier om kenmerken van de respondent gaat en niet van 
diens ouders, is echter de claim dat een samenhang tussen religie en opleidings-
niveau niet is terug te voeren op reversed causation niet eenduidig vol te houden. 
De variabele is in de analyse opgenomen in gestandaardiseerde vorm en wordt 
dan zRELIG genoemd.

Analyse

Het uitgangspunt van onze analyse is de samenhang tussen het opleidingsni-
veau van Nederlandse kiezers en hun partijkeuze, waarvan Tabel 2 een gecon-
denseerd beeld biedt door de gegevens te accumuleren over alle acht surveyja-
ren. We hebben hierbij de gegevens wat ingedikt door de opleidingen in te delen 
volgende grootste gemene deler van de kwalificatiemetingen. Daarnaast hebben 
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we een partij toegevoegd, die van de niet-stemmers (‘NONE’). De partijen zijn 
op volgorde gezet in relatie tot hun opleidingsprofiel (zoals hieronder zal blij-
ken), waarbij we ideologische blokken (zoals de christen-democratische, sociaal-
democratische (oud-linkse), nieuw-linkse en populistische partijen) bijeen heb-
ben gehouden. Hoewel de gekozen volgorde de interpretatie van de statistische 
resultaten zal vergemakkelijken, zij er met nadruk op gewezen dat het om een 
nominale variabele gaat en dat de gepresenteerde volgorde niet van invloed is op 
de uitkomsten van onze analyse.

Hoe kunnen we de samenhang in deze tabel het beste modelleren? Hakhverdi-
an et al. (2012) kiezen voor de nominale associatiemaat Cramèr’s V. Die bedraagt 
hier 0.12, maar uit dat getal kunnen we weinig leren. Een inhoudelijker analyse 
van de samenhang tussen opleiding en partijvoorkeur verkrijgen we door een op-
timaal schalingsmodel op deze kruistabel los te te laten (Goodman, 1979). Uit 
zo’n schalingsmodel verkrijgen we een optimale schaling zowel wat betreft par-
tijen (hoe zijn partijen gedifferentieerd naar opleiding?) als wat betreft opleiding 
(hoe zijn lager en hoger opgeleiden gedifferentieerd naar stemvoorkeur?). In zo’n 
optimale schalingsanalyse worden zowel partijvoorkeur als opleiding nominaal 
behandeld, maar voor beide variabelen wordt ervan uitgegaan dat zij een onderlig-
gende dimensie hebben. De schalingen zijn met LEM (Vermunt, 1997) verkregen.

Om de uitkomsten goed te interpreteren, is het nuttig om eerst de schalingen 
van opleiding te bekijken. We hebben Tabel 2 zo geordend dat de opleidingen in 
volgorde van deze schaling staan. De schalingen zijn:

Tabel 2 Partijvoorkeur naar opleidingsniveau in acht ESS-ronden, gecumuleerd

 
OPLEIDING

Totaal
100 
lomin

113
lo

212
lbo

229 
kmbo

213 
mavo

322
mbo

312 
havo

412 
mbopls

313
vwo

610
hbo

720
wo

800
 phd

0 NONE
1 PVV
2 50PLUS
3 LN
4 LPF
5 REST
6 SGP
7 CDA
8 CU
9 PVDA
10 SP
11 PvdD
12 VVD
13 GL
14 D66

45
6
0
2
3
1
1

21
1

34
3
1
2
2
4

359
52
10
3

32
6

22
224

19
246
48
6

67
12
12

619
141
20
8

87
14
39

428
53

410
152
15

192
33
52

233
91
7
1

16
4

16
111
22

138
84
15

154
24
54

293
76
11
5

70
12
19

333
51

274
136
14

269
52
68

330
65
6
6

86
9

26
389
53

330
156
17

320
82
88

95
20

1
3

10
3
8

104
22

116
51
19

117
40
42

64
6
0
4

26
2
4

112
13
90
53
4

109
22
45

63
8
2
2

10
3
5

69
9

86
35
5

114
44
40

222
48
10
4

38
11
28

420
87

480
251
31

614
229
278

97
9
2
2

15
7
9

135
27

250
77
17

272
119
200

3
0
0
0
0
0
0

10
2

12
5
2

20
13
18

2423
522
69
40

393
72

177
2356
359

2466
1051
146

2250
672
901

 126 1118 2263 970 1683 1963 651 554 495 2751 1238 85 13897

OPLEIDING is ingedikt naar 12 categorieën. Cramer’s V: 0.12. R-opt = R-lin = 0.32.
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100 
lomin

113
lo

212
lbo

229 
kmbo

213 
mavo

322
mbo

312 
havo

412 
mbopls

313
vwo

610
hbo

720
wo

800
 phd

-1,09 -1,03 -0,80 -0,38 -0,23 -0,12 0,18 0,23 0,44 0,59 0,85 1,37

De volgorde biedt geen verrassingen en geeft weer wat we gemeenlijk “hoge” ver-
sus “lage” opleidingen noemen. De belangrijkste informatie zit in de afstanden 
tussen de schalingen. Er gaapt met name een kloof tussen lbo en de opleidingen 
daarboven (kmbo en mavo). Op dit punt in de Nederlandse opleidingsverdeling 
zitten de belangrijkste politieke verschillen. Aan de bovenkant van de verdeling 
zijn de gaten minder groot, maar toch nog aanzienlijk: er is merkbaar verschil tus-
sen hbo en wo in politieke voorkeur, en ook tussen wo en (de kleine groep) phd-
opgeleiden.

Maar op welke politieke voorkeuren hebben de verschillen tussen opleidings-
groepen betrekking? De schalingen van de partijen zien er als volgt uit:

0  
NONE

1  
PVV

2  
50Plus

3
LN

4
LPF

5  
REST

6  
SGP

7  
CDA

8  
CU

9  
PVDA

10  
SP

11  
PvdD

12  
VVD

13  
GL

14  
D66

-0,80 -0,85 -0,79 -0,33 -0,45 -0,15 -0,43 -0,17 0,20 0,00 0,21 0,45 0,65 1,23 1,24

We kunnen deze schalingen interpreteren als het opleidingsprofiel van de partijen, 
met inachtneming van de hierboven beschreven schaling van de opleidingen. In 
de schalingen van de partijen is een duidelijke clustering te onderkennen. PVV en 
50Plus hebben ongeveer dezelfde aantrekkingkracht op de laagst opgeleiden, en 
ze delen die met de niet-stemmers. Een volgend cluster bestaat uit twee andere 
populistische partijen (LN en LPF) die ook laag opgeleide stemmers trekken, en 
op dat punt in de buurt van de SGP liggen. In het christen-democratische blok is 
variatie: de CU trekt hoger opgeleide stemmers dan het CDA, maar het SGP-elec-
toraat is nog lager opgeleid dan het CDA. PvdA zit precies in het midden van de 
opleidingsverdeling. De SP trekt hoger opgeleide kiezers dan de PvdA, en de SP 
lijkt dus in dit opzicht helemaal geen populistische partij. Uiterst hoog opgeleid is 
het electoraat van GL en D66, die elkaar nauwelijk ontlopen. Tussen de oud-linkse 
en nieuw-linkse partijen zitten dan nog de PvdD en de VVD. De VVD heeft een 
opmerkelijk hoog opgeleid electoraat voor een ‘volkspartij’.

De Cramèr’s V over deze Tabel 2 bedraagt 0,12, maar dat is een getal dat op 
zichzelf weinig anders zegt dan dat er samenhang is tussen het opleidingsniveau 
en partijvoorkeur. Het maakt niet duidelijk welke partijen de hoogst en de laagst 
opgeleide kiezers hebben, of omgekeerd welke partijen favoriet zijn onder hoger 
en lager opgeleiden. Ook is het moeilijk om aan een Cramèrs V een sterkte af te 
lezen. Met de optimale schalingen kunnen we een lineaire correlatie R-lin uitre-
kenen. Deze bedraagt 0,32. Deze correlatie geeft de gelineariseerde samenhang 
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weer tussen partijvoorkeur en opleiding. In termen van Cohen’s criteria (Cohen, 
1992) kunnen we spreken van een matig sterk verband.

Dezelfde uitkomst krijgen we als we partijen nominaal beschouwen en oplei-
dingsniveaus als metrisch. We kunnen dan een bivariate trend analyseren door 
het gemiddelde opleidingsniveau van partijen te bestuderen. Tabel 3 geeft hieraan 
invulling. Bij deze analyse maken we gebruik van de gecombineerde kwalificatie 
en duurmeting, zoals uitgedrukt in de zEDUC-variabele. De multipele correlatie 
R-opt van een anova-model waarin opleiding de afhankelijke variabele is en par-
tijvoorkeur de onafhankelijke geeft ook 0.32 als karakteristiek voor de sterkte van 
de samenhang.

Het is vervolgens interessant om deze multipele R uit te rekenen per ESS-ron-
de. Tabel 4 geeft de uitkomsten van dezeze analyse. Daarin zien we allereerst dat 
de Multiple R geleidelijk aan oploopt met het surveyjaar – hetgeen een eerste be-
vestiging is van de stelling die Hakhverdian et al. (2012) aan Diplomademocratie 
toedichtten, maar die zij in hun eigen analyse niet bevestigd zagen: de verschillen 
tussen partijen in hun aanhang onder hoger en lager opgeleiden zijn geleidelijk 
aan toegenomen.

De samenhang tussen opleiding en stemgedrag dient echter multivariaat beke-
ken te worden, waarbij we de invloeden van de achterliggende variabelen constant 
willen houden. Adequaat hiervoor is het multinomiale logistisch model, waarin 
de kans om te stemmen op elke partij, alsmede om te kiezen thuis te blijven, in 

Tabel 3 Gemiddeld opleidingsniveau per politieke partij, ESS-NL 2002-2016
KIESJAAR 2002 2003 2006 2010 2012

ESS 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Totaal

0 NONE -,46 -,56 -,45 -,39 -,43 -,38 -,26 -,19 -,39

1 LPF -,24 -,58 -,25 -,83 -,31

2 LN -,41 -,25 -,64 -,57 -,42

3 PVV -,02 -,39 -,49 -,47 -,29 -,38

4 50PLUS -,30 -,53 -,53 -,43

5 REST -,58 -,41 ,16 -,98 ,35 -,17 -,26 -,03 -,09

6 SGP -,32 -,50 -,71 -,49 -,29 -,10 ,04 -,11 -,26

7 CDA -,19 -,28 -,19 -,14 -,16 -,17 -,03 ,05 -,17

8 CU ,06 -,20 -,17 ,29 ,05 ,07 ,15 ,25 ,08

9 PVDA -,17 -,22 -,14 -,12 ,10 ,12 ,26 ,17 -,03

10 SP ,15 -,13 ,18 ,14 -,03 ,15 ,29 ,17 ,12

11 PvdD ,03 ,25 ,37 ,55 ,20 ,23

12 VVD ,20 ,24 ,29 ,33 ,25 ,31 ,35 ,48 ,30

13 GL ,30 ,45 ,57 ,72 ,69 ,62 ,87 ,68 ,58

14 D66 ,32 ,53 ,60 ,57 ,64 ,69 ,67 ,82 ,63

Mean -,11 -,18 -,06 -,01 ,02 ,06 ,15 ,20 ,00
Opleiding gemeten als gemiddelde van duurmeting en kwalificatiemeting (ISLED geschaald).
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Tabel 4 Samenhang tussen partijvoorkeur en opleiding in acht ESS-NL-ronden
ESS Jaar Kiesjaar V R-opt R-lin

1 2002 2002 0,121 0,294 0,279

2 2004
2003

0,132 0,326 0,322

3 2006 0,132 0,329 0,304

4 2008 2006 0,142 0,311 0,298

5 2010 2010 0,161 0,390 0,381

6 2012

2012

0,130 0,294 0,284

7 2014 0,142 0,345 0,329

8 2016

Totaal 0,115 0,324 0,320

onderlinge samenhang in beeld wordt gebracht. Zoals het binomiale logistische 
model, is de kern van het multinomiale logistische model:

Ln(P
j
 / (1-P

j
)) = B

0
 + B

k
*X

k
,

waarin P de kans van respondent i is om op partij j te stemmen en ln(P/1-P) de 
log-odds daarvan is; deze log-odds is een lineaire functie van een aantal oorzaak-
variabelen X

k
. Multinomiale regressie kan geïnterpreteerd worden als een samen-

voeging van meerdere (in ons geval: 14) binomiale logistische modellen, waarbij 
we voor alle modellen dezelfde referentiecategorie kiezen. Deze keuze van een 
referentie categorie is in zekere zin willekeurig. We kiezen voor de partij van de 
niet-stemmers, die in alle ESS uitslagen een tamelijk stabiele en relatief omvang-
rijke groep is.

Tabel 5 bouwt het multinomiale model voor de 14+1 partijen stapsgewijs op. In 
eerste instantie (Model A) gebruiken we alleen de opleiding als voorspeller en is 
het model niets anders als een herformulering van de gemiddelde opleidingen per 
partij die we hierboven in Tabel 3 zagen. We zien weer het opleidingseffect met de 
gekozen volgorde van de partijen oplopen. Een hogere opleiding leidt het minst 
waarschijnlijk tot thuisblijven of stemmen op een partij uit het populistisch blok. 
Vanaf de SGP positie verschilt het bivariate opleidingseffect significant van dat 
van de niet-stemmers, en het loopt geleidelijk op wanneer we dichter in de buurt 
van GL en D66 komen. Met nadruk zij nog eens opgemerkt dat de regelmaat niet 
veroorzaakt wordt door de door ons gekozen ordening van de partijen. Deze 
gekozen volgorde laat de opleidingsprofielen overzichtelijk zien, maar bepaalt 
niet de uitkomsten.

De modellen A geven ook de bivariate samenhangen tussen partijvoorkeur 
en de controlevariabelen weer, telkens als effecten in vergelijking met de samen-
stelling van de niet-stemmers. We zien een groot aantal te verwachten patronen. 
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Tabel 5 Determinanten van stemgedrag bij TK-verkiezingen 2002-2012 volgens ESS 
R1-R8. N=13292. Multinomiale logistische regressiemodellen

NONE PVV 50+ LN LPF REST SGP CDA CU PvdA SP PvdD VVD GL D66

N of cases 2426 523 68 40 393 72 177 2357 361 2470 1953 146 2254 674 891

Modellen A: Bivariaat

zEDUC 0 -,07 -,16 0,10 0,21 ,13 ,11 ,29 ,50 ,42 ,57 .61 .75 1.1 1.1

controls
zRELIG
zAGE
FEMALE (0/1)
FOREIGN (0..1)
zFMISEI

0
0
0
0
0

-,29
,18

-,26
-2,3
-,06

-,04
1,1

-,27
-1,2
-,09

-,15
-,27
,45

-1,9
,16

-,05
,17

-,25
-2,5
,09

,20
,30
,16

-,91
,11

2,8
,20

-,16
-3,7
-,17

,81
,67
,00

-2,2
-,10

2,0
,21
,26

-2,3
,09

-,05
,40
,01

-,51
,06

-,20
,15
,11

-1,3
,19

-.45
.26
.85

-.96
.51

-.11
.26

-.33
-2.0
.43

-.08
.03
.25

-1.1
.56

-.08
.13

-.17
-1.3
.61

Model B: Multivariaat

zEDUC 0 -,01 ,34 -,10 ,29 ,27 ,29 ,72 ,75 ,74 ,78 .72 .92 1.2 1.2

controls
zRELIG
zAGE
FEMALE (0/1)
FOREIGN (0..1)
zFMISEI

0
0
0
0
0

-,20
,13

-,26
-2,1
-,02

-,13
1,2

-,26
-,77
,18

-,05
-,34
,47

-2,0
,13

,03
,22

-,26
-2,5
,07

,23
,36
,13

-,92
,15

2,9
-,16
-,38
-5,2
-,06

,82
,73

-,03
-2,3
-,07

2,2
,09
,16

-3,5
,09

-,07
,64
,08

-,34
-,04

-,17
,40
,19

-1,2
,03

-.44
.45
.93

-.83
.37

-.04
.60

-.23
-2.0
.29

-.04
.45
.38

-1.2
.30

-.01
.58

-.03
-1.3
.40

Model C: Multivariaat met lineaire trend

zEDUC 0 ,33 -,01 ,73 ,74 ,65 ,87 ,19 ,93 1,1 1,1

zEDUC*KIESJAAR
& controls 0 -,36 ,47 -,04 ,02 ,16 -,15 ,68 ,01 ,22 ,13

Alle modellen bevatten ook hoofdeffecten voor surveyjaar (ESS-ronde). Vetgedrukte effecten verschillen statistisch significant 
(p < .05, tweezijdig) van de referentie. Kiesjaar is geschaald tussen 0 (2002) tot 1.00 (2012).

Religiositeit vergroot de waarschijnlijkheid om op christen-democratische partij-
en te stemmen. PVV-stemmers zijn significant iets minder religieus dan de niet-
stemmers en dat geldt nog wat sterker voor de PvdD. Hogere leeftijd leidt in grote 
mate tot een keuze voor 50-plus en in wat mindere mate ook voor een stem op 
het CDA. De meeste andere effecten van leeftijd zijn zwak positief, hetgeen ook 
samen te vatten is als een trend dat jongeren meer geneigd zijn niet te stemmen 
dan ouderen. Bij de variabele geslacht is er een opmerkelijk sterk effect op PvdD 
– vrouwen zijn mogelijk meer geïnteresseerd in dierenwelzijn dan mannen. De 
effecten van migratie-herkomst zijn over de gehele linie heel sterk, maar dit bete-
kent vooral dat migranten meer geneigd zijn niet te stemmen. Migranten mijden 
in zeer sterke mate PVV en LPF, maar evenzeer of zelfs sterker de christen-demo-
cratische partijen, in het bijzonder de SGP. De effecten van de beroepsstatus van 
de ouders zijn niet erg geprononceerd en treden eigenlijk alleen aan het licht voor 
de partijen die ook een erg sterke aantrekkingskracht op hoger opgeleiden heb-
ben: niet alleen GL en D66, maar ook de VVD en PvdD.

In Model B wordt de invloed van opleiding multivariaat bekeken, dat wil zeg-
gen met constant houden van de controlevariabelen. Dat levert een aantal ver-
schuivingen op ten opzichte van het bivariate model A. Een opmerkelijk verschil is 
dat kiezers van 50plus relatief hoger opgeleid blijken te zijn (dan niet-stemmers), 
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doordat we nu rekening houden met hun hogere leeftijd. De verschillen in oplei-
dingsprofiel tussen CDA, CU, PvdA, SP en PvdD vallen helemaal weg, nu we reke-
ning houden met de andere demografische achtergronden.

In model C toetsen we de trendhypothese, door toevoeging van een interactie 
met het verkiezingsjaar3. Het verkiezingsjaar is daarbij geschaald tussen 0 (2002) 
en 1 (2012), zodat de interactie verandering van het opleidingseffect over deze 
gehele periode weergeeft. We hebben met verschillende vormen van de trend-
interactie geëxperimenteerd en zijn er ten slotte op terecht te gekomen om de 
interactie te poolen voor de partijen die het populairst zijn onder de laagst opge-
leiden: PVV, 50-plus, LN en LPF. Er zijn maar twee significante trendcoëfficiën-
ten. De belangrijkste daarvan4 is de negatieve trend voor deze samengetrokken 
populistische partijen. De vorm daarvan (0.33 – 0.36*Kiesjaar) impliceert dat in 
2002 de stemmers op deze partijen nog significant hoger opgeleid waren dan de 
niet-stemmers, maar dat dit verschil in 2012 helemaal verdwenen was. Wat betreft 
opleidingsniveau zijn de kiezers van PVV en de daarmee samengetrokken partijen 
dan niet meer te onderscheiden van de niet-stemmers.

Conclusies

In het Nederlandse politieke bestel zijn partijen duidelijk gedifferentieerd naar het 
opleidingsniveau van hun kiezers. De hoogst opgeleide kiezers zijn die van D66 
en GL, op enige afstand gevolgd door de VVD en de PvdD. Het laagst opgeleid 
zijn de kiezers van de PVV, en hun opleidingsniveau verschilt niet merkbaar van de 
niet-stemmers en van degenen die op andere protest-partijen stemmen. De twee 
partijen die als mogelijke voorgangers van de PVV in het politieke bestel kunnen 
gelden, de LPF en LN, hadden kiezers met een significant hoger opleidingsniveau 
dan de PVV.

In deze opleidingsprofielen van de politieke partijen is qua volgorde in de pe-
riode 2002-2016 nauwelijks verandering gekomen. Ook de sterkte tussen het op-
leidingsniveau en partijvoorkeur is niet veranderd. Toch is er één opmerkelijke 
verschuiving waar te nemen: de opleidingskloof tussen de populistische partijen 
en de andere partijen is significant toegenomen. De PVV is op dit punt de groep 
van thuisblijvers gepasseerd. Er steekt dus mogelijk waarheid in de veronderstel-
ling dat de PVV erin geslaagd is laagopgeleide niet-stemmers te mobiliseren en 
naar de stembus te brengen. Als we ook in ogenschouw nemen dat sinds 2006 de 

3 Het verkiezingsjaar is volledig genest binnen surveyjaar. De resultaten zouden overigens niet anders zijn 
wanneer we de interactie met surveyjaar zouden berekenen.
4 De andere significante trendcoëfficiënt betreft het sterk toegenomen opleidingsniveau van de PvdD, dat 
overigens – gezien de geringe omvang van het PvdD-electoraat – maar marginaal significant is.
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PVV de plek van de LPF in het politieke bestel heeft ingenomen, is dit patroon nog 
sterker. De LPF had (in 2002) verhoudingsgewijs een hoger opgeleid electoraat 
vergeleken met de PVV in latere verkiezingen.

Onze analyse heeft nieuwe inzichten gebracht met betrekking tot issues die 
op het spel stonden in de discussie tussen Hakhverdian et al. (2012) en Bovens 
& Wille (2012). Volgens ons hadden Hakverdian et al. gelijk met hun interpretatie 
van Diplomademocratie als een trenduitspraak. Ze hadden volgens ons ongelijk 
toen ze concludeerden dat er geen trend is opgetreden in de invloed van het oplei-
dingsniveau op partijvoorkeur. Deze trend is er volgens de ESS-NL-gegevens wel, 
maar op een wat andere manier dan de discussianten veronderstelden. De repre-
sentatie van de lager opgeleiden in de politieke arena is juist geprononceerder ge-
worden door het electoraal succes van de PVV en de sterkere aantrekkingskracht 
die deze partij heeft op lager opgeleiden dan haar populistische voorgangers, in 
het bijzonder de LPF. Onze bevindingen bevestigen daarmee een trend waarvan 
Bovens (2012) dacht dat ze nog niet was opgetreden: de vorming van een breuk-
vlak tussen hoger en lager opgeleiden doordat de opleidingshiërarchie niet alleen 
sociaal geïnstitutionaliseerd is (via trouwpatronen en intergenerationele repro-
ductie), maar ook doordat we nu in Nederland een partij van en voor lager opge-
leiden in het parlement hebben.

Kanttekeningen

Bij onze analyse kan een aantal voorbehouden gemaakt worden. De belangrijkste 
daarvan is dat de ESS-NL gegevens nog geen beeld geven van de laatste TK-ver-
kiezingen, van 2017. In het binnenkort ter beschikking komende ESS-R9 kunnen 
we de trend een stukje verder doortrekken. Ook gaan de ESS-gegevens niet lang 
terug. Via het NKO kunnen we teruggaan naar 1971, maar ook andere niet-politi-
cologische databestanden zoals het International Social Survey Programme en Cul-
turele Veranderingen kunnen hiervoor gebruikt worden. We menen dat het zinvol 
is deze analyse uit te voeren met onderzoeken die hun respondenten niet bena-
derd hebben op basis van een politicologische vraagstelling, en dan te vergelijken 
met de NKO’s. Het vergelijken van trends tussen verschillende databestanden is 
zinvol, maar daarbij zullen veel meer moeilijkheden optreden wat betreft de har-
monisering van de opleidingsmetingen en de achtergrondvariabelen dan bij de 
ESS het geval is. Ook bij het gebruik van de ESS data zou verdere detaillering ove-
rigens nog mogelijk zijn, in het bijzonder wat betreft migratie-achtergronden en 
het opleidingsniveau van beide ouders.
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Appendix

Tabel A1 Tweede Kamerverkiezingen 2002-2017 als gerepresenteerd door ESS R1-R8
TK ESS Karakteristiek

2002/05/15 ESS1 Grote winst LPF, PvdA gehalveerd. Kabinet Balkenende I (CDA VVD 
LPF)

2003/01/22 ESS3, ESS2 Groot verlies LPF, PvdA veert op, maar wordt nipt kleiner dan CDA. 
Kabinet Balkenende II (CDA + VVD + D66)

2006/11/22 ESS4 CDA nipt groter dan PvdA. PVV doet voor het eerst mee. Balkenende 
wordt weer premier, van een CDA-PvdA-CU kabinet (Balkenende III)

2010/06/09 ESS5 VVD en PVV winnen beide, CDA verliest fors. Vorming kabinet Rutte I 
(VVD + CDA, met gedoogsteun PVV)

2012/09/12 ESS8, ESS7, ESS6 PvdA verliest nipt van de VVD, maar beide maken winst. PVV verliest 
aanzienlijk. Vorming kabinet Rutte II (VVD + PvdA)

2017/03/15 Nog niet in ESS PvdA weggevaagd, VVD houdt verlies beperkt. PVV, D66, SP, GL 
winnen allemaal. Vorming kabinet Rutte III (VVD + CDA + D66 + CU).
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Tabel A2 Opleidingskwalificaties als gemeten in ESS R1-R8, geschaald naar ISLED
ISCED ISLED EDLVNL EDLVNLe

100 17.3 Basisschool niet afgemaakt 1 Not completed primary 
school

1 Basisschool niet afgemaakt

113 19.3 Alleen basisschool 
afgemaakt

2 Primary school or first stage 
of basic education

2 Alleen basisschool 
afgemaakt

212 30.3 lbo, vbo, leao, lts 
ambachtsschool, 
huishoudschool, lhno, vm

3 Lower secondary school, 
technical training (lbo)

3 lbo, vbo, leao, lts 
ambachtsschool, 
huishoudschool, lhno, 
vmbo (niveaus 1-3; 
basisberoepsgericht, 
kaderberoepsgericht

213 30.5 mulo, ulo, mavo, vmbo 
(niveau 4; theoretische 
leerweg); havo

4 Lower secondary school, 
theoretical training 
(mulo,mavo)

4 mulo, ulo, mavo, vmbo 
(niveau 4; theoretische 
leerweg); havo jaar 3-4; vwo 
jaar 3-5 afgemaakt

229 34.0 5 mbo-niveau 1 afgemaakt 
(duur < 2 jaar)

229 34.0 kmbo, leerlingwezen, 
mbo-niveau 1, meao, mts 
afgemaakt (duur

5 Short upper secondary 
professional education 
(kmbo, vhbo)

8 kmbo, leerlingwezen, meao, 
mts afgemaakt (duur 2-3 
jaar)

312 40.4 havo, mms, msvm 
afgemaakt

8 Higher secondary school 
(mms, havo)

6 havo, mms, msvm 
afgemaakt

313 44.0 vwo, hbs, atheneum, 
gymnasium afgemaakt

9 Pre-scientific secondary 
school (hbs, vwo)

7 vwo, hbs, atheneum, 
gymnasium afgemaakt

321 37.6 mbo-niveau 2 en 3 
afgemaakt (duur 2-3 jaar)

9 mbo-niveau 2 en 3 
afgemaakt (duur 2-3 jaar)

322 48.8 mbo-niveau 4 afgemaakt 
(duur 4 jaar)

6 Upper secondary 
professional education 
(mbo)

10 mbo-niveau 4 afgemaakt 
(duur 4 jaar)

412 56.6 mbo-plus voor havisten 7 Post secondary, non-tertiary 
education (mbo plus)

11 mbo-plus voor havisten

510 69.6 propedeuse wo, ou-certificaat

520 57.4 korte hbo-opleiding 
einddiploma (2 of 3 jaar), 
kweekschool,

13 korte hbo-opleiding 
einddiploma (2 of 3 jaar)

610 70.4 Bachelor hbo afgemaakt 10 Tertiary professional 
education (hbo)

14 Bachelor hbo, kweekschool, 
pabo, conservatorium, 
mo-akten afgemaakt

620 78.0 12 propedeuse wo, ou-certificaat

620 78.0 Bachelor universiteit 
afgemaakt

15 Bachelor universiteit 
afgemaakt

710 78.4 hbo: Master`s degree, 
tweede fase opleidingen; 
Post hbo-ople

16 hbo: Master’s degree, 
tweede-fase-opleidingen; 
Post-hbo-opleidingen, pre-
master-onderwijs voor hbo

720 83.3 wo/universiteit: Master`s 
degree, tweede fase 
opleidingen; 

11 Tertiary scientific education, 
university

17 wo/universiteit: Master’s 
degree, tweede-fase-
opleidingen; ingenieur, 
meester, doctorandus

720 83.3 12 Tertiary post-scientific 
education (teachers, 
doctors)

800 90.4 Doctoraat / gepromoveerd 13 Second stage of tertiary 
education, Ph.D. education

18 Doctoraat / gepromoveerd
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Culturele verschillen in 
gezondheidszorgvoorkeuren 
in Europa: Inzicht vanuit de 
European Social Survey

Ingmar Leijen & Hester van Herk

Een van de meest basale en onontkoombare zaken waar men in de loop van het 
leven mee om zal moeten gaan zijn gezondheidsproblemen. Afhankelijk van situ-
atie en symptomen moet men beslissen om wel of niet hulp in te schakelen, en 
in het geval van hulp inschakelen: van wie? Gaat men naar de dokter, of vraagt 
men hulp of advies aan vrienden of familie? Of zoekt men wellicht op het internet 
naar een oplossing? Deze afweging heeft zowel persoonlijke als maatschappelijke 
consequenties: aan de ene kant leidt doktersbezoek tot hogere directe kosten dan 
zelfhulp of hulp van vrienden en familie, aan de andere kant kan het vermijden 
van professionele hulp leiden tot onder-diagnostisering van ernstige ziekten, wat 
zowel voor individueel als maatschappelijk leed kan zorgen.

Daarom hebben medische professionals, verzekeraars en overheden in som-
mige situaties belang bij het sturen op zelfhulp, terwijl in andere situaties (zo-
als bij preventie en vaccinaties) sturing op doktersbezoek de voorkeur heeft. Om 
deze sturing te kunnen uitvoeren is het belangrijk om te weten welke factoren van 
invloed zijn op de voorkeur om een dokter te raadplegen. Omdat in acute en ur-
gente gevallen de keuze van de patiënt meestal beperkt is richt dit onderzoek zich 
op veel voorkomende, niet levensbedreigende ziektebeelden (hoofdpijn, rugklach-
ten, slapeloosheid en zere keel) (ESS, 2015), en de keuze die men maakt om wel 
of niet een dokter te bezoeken.

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen lan-
den met betrekking tot gezondheidszorg: gemiddeld spenderen landen in Europa 
rond de 9% van het GDP aan gezondheidszorg, maar er is aanzienlijke variatie: 
van Estland (5,9%) tot Nederland (11,9%)). Verder laten OECD data grote ver-
schillen zien tussen landen in de frequentie van doktersbezoeken en andere me-
dische services (OECD, 2018).
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Het doel van dit onderzoek is het verklaren van een deel van deze verschillen 
tussen landen, en tussen mensen, door te kijken naar voorspellers van voorkeur 
voor professionele medische hulp. We kijken hiervoor specifiek naar het effect van 
vertrouwen in de dokter en de persoonlijke waarden (Schwartz, 2012) van mensen 
(zie figuur 1), en daarnaast beschouwen we de invloed van maatschappelijk norm-
besef, ofwel “tightness versus looseness”: is een land “ tight” of “ loose” als het 
gaat om het volgen of afwijken van de gangbare maatschappelijke norm? (Gelfand 
et al., 2011), en wat heeft dit voor relatie met de voorkeur van mensen voor profes-
sionele medische hulp?

Figure 1 Human Values Framework (Schwartz 2012)

Op basis van de persoonlijke waarden theorie van Schwartz (Schwartz, 2012) ver-
wachten we dat conservation (versus openness-to-change) en self-enhancement 
(versus self-transcendence) een positieve relatie hebben met voorkeur voor pro-
fessionele medische hulp. Daarnaast verwachten we dat vertrouwen in de dokter 
een positieve relatie heeft op de voorkeur. Op landniveau is de verwachting dat 
tightness (versus looseness) samenhangt met een verhoogde voorkeur voor pro-
fessionele medische hulp, omdat tightness (als culturele reactie op maatschap-
pelijk moeilijke omstandigheden) wordt geassocieerd met risicomijdend gedrag. 
(Gelfand, 2012).
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Om dit te toetsen hebben we ESS-data van 23.312 individuen uit 16 landen 
in Europa (ESS 2e wave, 2004) over gezondheidszorgvoorkeuren, persoonli-
jke waarden, vertrouwen in de dokter en diverse achtergrondvariabelen, gecom-
bineerd met data op landniveau over tightness-looseness. Middels multi-level 
analyse hebben we vervolgens de effecten van de diverse variabelen op voorkeur 
voor medische hulp geschat, op land- en individueel niveau. Voorkeur voor pro-
fessionele medische hulp is gemeten door een summatieve score van de individu-
ele voorkeur voor professionele medische hulp (dokter, verpleegkundige), in het 
geval van 4 veel voorkomende medische klachten (hoofdpijn, rugklachten, slape-
loosheid en zere keel).

De resultaten laten zien dat vertrouwen in de dokter positief is gerelateerd aan 
voorkeur voor professionele medische hulp (γ

medtrust 
= 0.064, p < .01. We vinden een 

significant positief effect voor conservation (γ
con 

= 0.103, p < .01), en een signifi-
cant negatief effect voor de openess to change (γ

otc 
= - 0.084, p < .01). Omdat deze 

waarden elkaars tegengestelde zijn in de waardentheorie van Schwartz is dit een 
verwacht resultaat. We vinden geen significant effect voor self-enhancement (γ

se 
= 

0.036, p > .05), maar wel voor de tegenpool self-transcendence (γ
st 

= - 0.069, p < 
.001). Op landniveau vinden we dat maatschappelijke tightness een positief verster-
kende werking heeft op de voorkeur voor professionele medische hulp (γ

tl
 tussen 

0.110 en 0.159, p < .01 voor alle vier waarden).
Uit aanvullende analyses blijkt dat er naast de directe effecten ook een inter-

actie-effect is van omgeving en persoonlijke waarden: Het effect van conserva-
tion wordt significant sterker bij een hogere maatschappelijke tightness (γ

cons * TL 

= 0.108, p <.01). Dit betekent dat mensen die relatief meer belang hechten aan 
conservation waarden in een tight society een nog sterkere voorkeur zullen heb-
ben voor professionele medische hulp. Ook is er een negatief interactie-effect te 
zien van tightness met self-enhancement (γ

se * TL 
= -0.021, p <.01). Dit betekent dat 

in landen met een lagere tightness mensen die belang hechten aan self-enhance-
ment waarden een sterkere voorkeur voor professionele medische hulp zullen lat-
en zien. De interactie-effecten van self-transcendence (γ

se * TL 
= -0.013, p = .130) en 

openness-to-change (γ
otc * TL 

= -0.001, p = .897) met tightness zijn niet significant. 
Zie tabel 1 voor alle schattingen.

De resultaten laten zien dat, naast vertrouwen in de dokter, zowel persoon-
lijke waarden als cultuur invloed hebben op de voorkeur van mensen voor profes-
sionele medische hulp. Dit inzicht kan behulpzaam zijn bij het voorspellen van 
medische voorkeuren van bepaalde groepen in de samenleving. Mensen die con-
servation waarden belangrijk vinden zullen eerder een voorkeur hebben om een 
dokter te raadplegen. Aan de andere kant zullen groepen mensen die openness 
en self-transcendence waarden belangrijker vinden juist minder geneigd zijn om 
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een dokter te raadplegen. Om deze groepen aan te sporen om meer, of minder, 
gebruik te laten maken van de eerstelijns medische hulp is het belangrijk om met 
hun persoonlijke waarden rekening te houden. Gerichte communicatie die appel-
leert aan waarden waar mensen belang aan hechten kan de overtuigingskracht 
van een communicatie-strategie sterk verbeteren (Torelli, Özsomer, Carvalho, 
Keh, & Maehle, 2012). Verder, kijkend naar het effect van de context van het land 
waarin iemand leeft, zien we dat men in meer tight samenlevingen een hogere 
medische zorgvraag kan verwachten, met name bij mensen die belang hechten 
aan conservation waarden.

Tabel 1 Effect van individuele controle variabelen, vertrouwen, persoonlijke waarden 
en tightness op voorkeur voor professionele medische hulp bij niet acute medische 
klachten
Measure level Parameter Γ

Model 
1

Model  
2

Model  
3A, B, C, D

Model  
4A, B, C, D

Model  
5A, B, C, D

I-individual Intercept 2,511** 2,511**

I-individual Age centered 0,011** ,011**

I-individual Age centered and squared -0,000** -,0001**

I-individual Education in years centered -0,012** -,012**

I-individual Health impaired 0,047* ,046*

I-individual Gender (Male = 1, Female = 0) -0,124** -,125**

I-individual Children under 12 in household 0,025* ,027*

I-individual Perceived state of healthcare -0,003NS -,004

I-individual Self-perceived health -0,050** -,051**

I-individual Interpersonal trust -0,020** -,021**

I-individual Institutional trust 0,027** ,026**

I-individual Trust in medical doctor 0,064**

I-individual Conservation 0,103**

I-individual Openness-to-change -0,084**

I-individual Self-enhancement 0,036

I-individual Self-transcendence -0,069 **

II-country Tightness 0,024**

Cross level Conservation * Tightness 0,108**

Openness-to-change * Tightness 0,001 NS

Self-enhancement * Tightness -0,021**

Self-transcendence * Tightness -0,013 NS

**: Schatting is significant op het 0.01 level (2-tailed), *: Schatting is significant op het 0.05 level (2-tailed), N=23312. 

Voor model 3, 4,5 zijn de waarden apart geanalyseerd.
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Cohort- en landvariatie in 
het effect van ouderlijke 
sociaaleconomische status op 
opvattingen rondom het huwelijk

Paul Sellies & Aart C. Liefbroer

Introductie

Bestaand empirisch onderzoek laat een relatie zien tussen sociaaleconomische 
status en opvattingen rondom het huwelijk. In dit onderzoek wordt vooral aan-
dacht besteed aan de sociaaleconomische status van personen zelf en weinig aan-
dacht aan de mogelijke invloed van de sociaaleconomische status van de ouders. 
Volgens de individualiseringsthese is hoe mensen zich gedragen en wat hun 
opvattingen zijn in toenemende mate het resultaat van verworven kenmerken in 
plaats van toegeschreven kenmerken (Beck & Beck-Gernsheim, 1995). De Tweede 
Demografische Transitie theorie schetst de demografische consequenties van een 
dergelijk perspectief door te stellen dat individuen meer keuzevrijheid hebben wat 
betreft relatie- en gezinsvorming in samenlevingen waarin zelfontplooiing en indi-
viduele autonomie centraal staan (Lesthaeghe, 2010). Als de veranderingen die 
door de individualiseringsthese worden beschreven correct zijn, kan worden ver-
wacht dat naarmate een samenleving sterker geïndividualiseerd is, gedragingen 
en opvattingen met betrekking tot relatie- en gezinsvorming minder verband hou-
den met toegeschreven kenmerken en meer gerelateerd zijn aan verworven ken-
merken. In deze studie zullen we dit idee testen door cohort- en landverschillen in 
het effect van ouderlijke sociaaleconomische status op opvattingen van mensen 
rondom het huwelijk te analyseren. We verwachten dat het effect van ouderlijke 
sociaaleconomische status zwakker is in meer geïndividualiseerde contexten en 
dat het omgekeerde waar is voor het effect van de eigen sociaaleconomische sta-
tus van individuen.
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In veel Europese landen verschillen mensen met een lage sociaaleconomische 
status in hun gedragingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming van mensen 
met een hoge sociaaleconomische status. Verschillen in gedrag zijn gerelateerd 
aan verschillen in opvattingen (Fishbein & Ajzen, 2010), en om deze reden kan 
stratificatie van gedragingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming gedeelte-
lijk het gevolg zijn van verschillen tussen mensen met lage en hoge sociaalecono-
mische status in opvattingen ten opzichte van relatie- en gezinsvorming (Kalmijn 
& Kraaykamp,   2007; Liefbroer & Billari, 2010; Poortman & Liefbroer, 2010; Van der 
Valk, Spruijt, De Goede, Larsen & Meeus, 2008). Stratificatie van opvattingen ten 
opzichte van relatie- en gezinsvorming weerspiegelt niet alleen verschillen in soci-
aaleconomische status van individuen zelf. Door het proces van socialisatie wor-
den opvattingen van generatie op generatie overgedragen (Barber, 2000; Thorn-
ton, Axinn & Xie, 2007). Hierdoor begint stratificatie van opvattingen al binnen 
het ouderlijk huis. Ouders met een hogere sociaaleconomische status hechten 
meer waarde aan zelfsturing, terwijl ouders met lagere sociaaleconomische status 
meer waarde hechten aan conformiteit met gezag. Ouders kunnen hun kinderen 
actief disciplineren om opvattingen aan te nemen die zijn gericht op zelfsturing 
of op conformiteit (Kohn, 1977). Er is echter weinig bekend over de mogelijke in-
vloed van ouderlijke sociaaleconomische status op opvattingen rondom het hu-
welijk. Terwijl gebleken is dat het effect van eigen sociaaleconomische status op 
opvattingen rondom het huwelijk afhangt van de context op landniveau (Kalmijn 
& Kraaykamp, 2007), zijn er voor zover bekend geen cross-nationale studies die 
de invloed van ouderlijke sociaaleconomische status op opvattingen rondom het 
huwelijk analyseren.

Het doel van deze studie is om een vergelijkend cross-nationaal perspectief te 
bieden op de relatie tussen ouderlijke sociaaleconomische status, eigen sociaal-
economische status en opvattingen rondom het huwelijk. Aangezien in eerdere 
onderzoeken nogal wat aandacht is besteed aan eigen sociaaleconomische sta-
tus, ligt de focus in deze studie op de rol van ouderlijke sociaaleconomische sta-
tus. Aan de hand van data uit ronde 3 van de European Social Survey in 25 Euro-
pese landen, wordt in deze studie onderzocht (1) wat de invloed is van ouderlijke 
sociaaleconomische status (en eigen sociaaleconomische status) op opvattingen 
rondom het huwelijk, (2) in hoeverre het effect van ouderlijke sociaaleconomische 
status (en eigen sociaaleconomische status) op opvattingen rondom het huwelijk 
varieert zowel binnen als tussen Europese landen en (3) of variatie binnen en tus-
sen landen verklaard kan worden door de individualiseringsthese.
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Data en methoden

Voor dit onderzoek zijn data uit de derde ronde van de European Social Survey 
(2006) geanalyseerd. De derde ronde van de European Social Survey bevat een 
roterende thematische module waarin onder meer opvattingen rondom het huwe-
lijk worden gemeten.

Op basis van een vijf-punts Likert-schaal hebben respondenten aangegeven in 
hoeverre zij het goedkeuren of afkeuren als een vrouw/man (1) met een partner 
samenwoont zonder met hem/haar getrouwd te zijn, (2) een kind heeft met een 
partner waarmee zij/hij samenwoont, maar niet getrouwd is, en (3) gescheiden 
raakt terwijl zij/hij kinderen heeft onder de 12 jaar. De gemiddelde score van deze 
drie items is gebruikt om opvattingen rondom het huwelijk van respondenten te 
schatten (Cronbach’s α = 0.82). Een hogere score op deze schaal geeft een meer 
liberale opvatting aan ten opzichte van het huwelijk.

De European Social Survey bevat verder informatie over de opleiding en het 
beroep van zowel de vader als de moeder van de respondent. Data over de oplei-
ding en het beroep zijn omgezet in respectievelijk de International Standard Level 
of Education [ISLED] en de International Socio-Economic Index of Occupational 
Status [ISEI] om vergelijkingen tussen landen op basis van metingen op inter-
valniveau mogelijk te maken (Ganzeboom & Treiman, 1996; Schroder & Ganze-
boom, 2014). Om een enkele score voor ouderlijke sociaaleconomische status 
te construeren, zijn de vier verschillende indicatoren gestandaardiseerd en is de 
gemiddelde score berekend. Vervolgens zijn de verkregen gemiddelde scores op-
nieuw gestandaardiseerd om een meetinstrument voor ouderlijke sociaalecono-
mische status te verkrijgen waarmee vergelijking tussen landen mogelijk is. Een 
meetinstrument voor de eigen sociaaleconomische status van respondenten is 
op dezelfde manier geconstrueerd als voor ouderlijke sociaaleconomische status. 
Om te testen of variatie tussen landen verklaard kan worden door de individua-
liseringsthese zijn verschillende landfactoren toegevoegd, waaronder landscores 
geconstrueerd op basis van Schwartz’ waardenschaal.

Om de relatie tussen ouderlijke sociaaleconomische status en opvattingen 
rondom het huwelijk te schatten, is in de eerste plaats twee-niveau lineaire regres-
sie gebruikt, rekening houdend met het feit dat respondenten in landen zijn ge-
nest. Gezien de toenemende scepsis over het gebruik van multilevel-modellering 
met een relatief klein aantal eenheden op het tweede niveau (Bryan & Jenkins, 
2016), hebben we daarnaast meta-analyse en meta-regressie uitgevoerd.
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Resultaten en conclusie

De resultaten laten zien dat er zowel een relatie bestaat tussen ouderlijke sociaal-
economische status en opvattingen rondom het huwelijk als tussen eigen sociaal-
economische status en opvattingen rondom het huwelijk. Hoe hoger de sociaal-
economische status van de ouders en hoe hoger de eigen sociaaleconomische 
status, hoe waarschijnlijker het is dat mensen meer liberale opvattingen hebben 
met betrekking tot het huwelijk. Het effect van eigen sociaaleconomische status is 
echter duidelijk belangrijker dan het (directe) effect van ouderlijke sociaalecono-
mische status. Het (directe) effect van ouderlijke sociaaleconomische status is 
sterker bij oudere cohorten dan bij jongere. Daarentegen is het effect van eigen 
sociaaleconomische status sterker bij jongere dan bij oudere cohorten (zie figuur 1). 
Hoewel we wel verschillen hebben gevonden in het effect van ouderlijke sociaaleco-
nomische status en eigen sociaaleconomische status in verschillende landen, kon 
deze variatie niet worden verklaard door onze variabelen op landniveau (Human 
Development Index (HDI), bnp, percentage dienstensector, correlatie ouderlijke 
sociaaleconomische status en eigen sociaaleconomische status, verandering in 
HDI en verandering in bnp).

Figuur 1 Het effect van de interactie tussen ouderlijke sociaaleconomische status 
en leeftijd en de interactie tussen eigen sociaaleconomische status en leeftijd op 
opvattingen rondom het huwelijk
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Individual and civic virtues in a 
market economy 

Evidence from the European Social Survey

Annemiek Schilpzand & Eelke de Jong

Introduction

Within economics, the outcomes of markets are often seen as good. They enable 
efficiency, are indiscriminate about their participants and can produce wealth. But 
there are also behavioral outcomes of the markets, amongst others its partici-
pants’ morality. It has been debated for centuries by all types of scholars whether a 
market economy leads to good moral behavior. During this long debate there are 
two theories that stand out. The doux commerce thesis, as posited by Montesquieu 
and more recently (although not entirely analogous) by authors such as Deirdre 
McCloskey and Benjamin Friedman. This thesis sees the market as a civilizing 
agent. A participant has to become civilized to prosper in a market economy.

The other thesis, the parasitic liberalism thesis, holds that the values and vir-
tues on which the liberal market society rests are undermined by exactly this liberal 
market society (Bowles, 2011). The idea behind this is that cool calculators are not 
enough to base an economy, and in line with this, a society, on. Because the cool 
calculators will be self-regarding they will undermine the proper functioning of insti-
tutions, so that the system will not work.

Comparing the two theses, one poses a positive association between markets 
and virtues and the other a negative one. The theses themselves are however not 
opposites. The doux commerce thesis focuses on virtues that are horizontally in-
clined individual virtues; one participant vis-à-vis another. The parasitic liberalism 
thesis is vertically inclined civic virtues; a participant vis-à-vis an institution, like 
the government. We scrutinize the relation between these individual and civic vir-
tues and the extent of the market economy.
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Methodology

In order to investigate the relation between virtues and markets, we use the sec-
ond wave (2004) of the European Social Survey (ESS) because this is the only 
wave that includes ‘economic morality’ items. These items assess the normative 
and moral culture of markets (Karsted, n.d.). Respondents were asked numerous 
questions about items relating morality and the economy. We split these items 
into individual virtues, pertaining to horizontal relations, and civic virtues, which 
reflect the vertical and societal dimension. The individual virtues are constructed 
by items like how wrong it is to or how often the respondent has ‘kept the change 
from a shop assistant or waiter knowing they had given you too much’ and the 
civic virtues by items like ‘claiming government benefits to which you are not enti-
tled’. Because the items use answer categories of an ordinal scale, ranging from 
(1) never, (2) once, (3) twice, (4) three or four times to (5) five times or more, we 
conduct an ordered logit analysis estimating individual or civic virtues.

To see whether markets influence virtues we take the economic activity rate in 
a region as a proxy for market activity. This is an indicator that contains the share 
of employed and unemployed of the total population between 15-74 years in a 
specific region. The average of 2004-2008 is taken for each region. This measure 
is specific to the environment of an individual and indicates the number of peo-
ple in this environment that participate or want to participate in the labor mar-
ket. Consequently, it reflects how intense people are engaged in transactions on 
a market that is relevant for all individuals. The economic activity rate is retrieved 
from Eurostat (n.d.) and measured at the regional NUTS 1 level. Because we have 
variation within countries we can account for country effects, so that national in-
stitutions like the rule of law and a country’s culture can be controlled for. Other 
controls that are included are the respondent’s age (and age squared), occupa-
tion, industry in which the respondent is employed, income, gender, highest level 
of education, religiosity, trust, victimization, gender and self-placement on the 
left-right scale. We include the NUTS 1 population density and cluster the stand-
ard errors on the NUTS 1 level.

Findings

Table 1 shows the results of explaining individual (column 1) and civic virtues 
(column 2) by the activity rate. We find no significant relation for either individual 
or civic virtues, although both coefficients show a negative tendency. When we 
include the non-linear (squared) term of the activity rate (columns 3 and 4 of Table 
1) the results become significant. This indicates that the relation between virtues 
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and the market environment is non-linear. The relation is negative but diminish-
ing. An individual living in a market environment has a higher chance of having 
a lower individual and civic virtues score, but this diminishes when the market 
activity of the region increases. The coefficients of the activity rate for the individ-
ual and civic virtues analyses do not seem to differ from one another. We test this 
using the method of Paternoster et al. (1998) and find no significant differences. 
The reaction of horizontally and vertically inclined virtues to markets are therefore 
not that different as expected by the two elaborated theses.

We also check whether the items that we use to construct our measure of indi-
vidual and civic virtues is prone to socially desirable answers (columns 5 and 6 of 
Table 1, respectively). We use the items where people were not asked how often they 
had done something inappropriate but how wrong it is for someone to do some-
thing inappropriate. This changes the results. All coefficients decrease in magnitude 
and some lose their significance. The signs are still similar, but there is an indication 
that individuals living in societies that have a lower (but increasing) market activity 
rate are more prone to answering questions more socially desirable.

Table 1 Ordered logit analysis estimating individual and civic virtues 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 
Individual 

virtues
Civic 

virtues
Individual 

virtues
Civic  

virtues
Individual 

virtues
Civic 

 virtues

Activity rate (NUTS 1 level) -0.0132
(-0.91)

-0.0137
(-1.01)

-0.175***
(-2.74)

-0.176**
(-2.43)

-0.101*
(-1.68)

-0.0985
(-1.19)

Actvity rate squared 0.00126**
(2.49)

0.00126**
(2.31)

0.000740
(1.53)

0.000642
(1.02)

Observations 19685 19690 19685 19690 19609 19643

No. of regions 82 82 82 82 82 82

 Notes: Ordered logit analysis with clustered standard errors on NUTS1 level and country fixed effects. Individual controls 
are age, age squared, occupation, industry, income, gender, education, victimization, religiosity, trust gender and self-
placement on the left-right scale and regional control are population density. Data from the second wave of the Euro 
pean Social Survey. The dependent variable are constructed from the economic morality items. t-statistics in parentheses; 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01.

Conclusions

Our results indicate a non-linear negative but diminishing association between 
a market environment and individual and civic virtues, with no significant differ-
ence between individual and civic virtues. The results are not entirely robust. We 
lose some of the significances of our results when we check for social desirability 
bias in our virtues variable. All in all, there is some indication that an individual 
living in an environment with a high market activity has a higher but diminishing 
score on both horizontally inclined virtues towards other individuals and vertically 
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inclined virtues towards institutions. This is an indication substantiating the doux 
commerce thesis.

This research is part of the project “What good markets are good for: Towards a moral 
justification of free markets in Europe” and funded by the Templeton World Charity 
Foundation, Inc, Grant TWCF0141/AB98.
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Stuck in the Middle?

A multilevel analysis of contemporary 
voting for social democratic parties in 
Western-Europe

Willem Gielen & Alex Lehr

Introduction

While Social Democratic Parties (SDPs) in Western Europe have witnessed a sub-
stantial decline in electoral support, recent research on SDP support is scarce. 
Historically it was assumed that the working class provided SDPs with their elec-
toral support, with SDPs mobilizing along the worker-owner class-cleavage by 
advocating redistribution and labor rights (cf. Lipset and Rokkan, 1967). In this 
approach, social cleavages are thus assumed to determine the demand for, and 
supply of, political representation. Yet, given SDPs’ electoral decline and ample 
prior evidence on the lessening link between social class and voting (e.g. Jansen, 
2011), it appears that the ‘market’ for political representation by SDPs has funda-
mentally changed.

Our research compares the apparently outdated class cleavage as an expla-
nation for SDP-voting in contemporary societies with two prominent alternative 
social cleavages that have been proposed to be politically salient: the insider-out-
sider cleavage (Rueda, 2005) and the integration-demarcation cleavage (Kriesi et 
al., 2012). In doing so, we will particularly consider the interaction of the positions 
of voters along the cleavages (political demand side) on the one hand, and the 
policy positions of SDPs and their competition with populist parties (political sup-
ply side) on the other hand.

The insider-outsider cleavage (cf. Lindbeck and Snower, 1988) refers to the 
difference between people with stable and protected employment (the ‘insiders’) 
and people with insecure employment or the unemployed (the ‘outsiders’). SDPs’ 
policy stances are argued to favor insiders rather than outsiders, making insiders 
more likely to vote for them than outsiders (Lindvall and Rueda, 2014).
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The integration-demarcation cleavage, on the other hand, divides societies 
into those that favor and gain from economic and cultural openness, thus prefer-
ring ‘integration’, and those that that do not, thus preferring ‘demarcation’. The 
cultural aspects of immigration and citizenship are argued to have become highly 
salient in mobilizing voters along the integration-demarcation cleavage (Kriesi 
et al., 2012). Previous research has indicated that SDPs have positioned them-
selves mostly in favor of integration (Mark and Wilson, 2000; Kriesi et al., 2012), 
instigated by traditional social democratic values such as equality and solidarity 
and because of the Third Way politics these parties embraced in the 1990s which 
entailed a commitment to cosmopolitan pluralism in response to globalization. 
This suggests that SDP support will lie with those favoring integration rather than 
demarcation.

Relatedly, scholars have argued that populist parties have started to increas-
ingly appeal to the traditional constituency of left-wing parties over the past years 
on the basis of cultural issues (Bale et al., 2010; Kitschelt, 2004; De Lange, 2007; 
Meret and Siim, 2013). Thus populist parties become potential electoral competi-
tors and their presence may be expected to reduce the appeal of SDPs to voters 
on the demarcation side.

Data and methods

We statistically analyse SDP-voting across eighteen Western European countries 
over a twelve-year period (2002-2014). The data was derived from a number of 
sources. Firstly, seven rounds of the European Social Survey (ESS) are used to 
chart the demand-side of political representation by measuring voters’ position 
along the three social cleavages on the micro-level. Secondly, the Manifesto Pro-
ject (MP), which analyses party manifestos, is utilised to chart the supply-side of 
political representation by measuring the policy positions of SDPs on the macro-
level. The classification of SDPs has been based on the Chapel Hill Expert Survey 
(CHES), while the Comparative Political Parties Dataset (CPPD) was used for the 
classification of populist parties.

The dependent variable is voting for SDPs. This is measured by taking the indi-
cator ‘Party voted for in last elections’ from the ESS. The respondents that voted 
for SDPs are coded as ‘1’ and those who voted for other parties are coded as ‘0’, 
including the blank votes. Respondents who did not indicate to have voted for a 
specific party were coded as missing.

The micro-level independent variables measure voters’ position along social 
cleavages. Social class is based on the International Standard Classification of 
Occupations (‘ISCO-88’ and ‘ISCO-08’); the insider-outsider position is based on 
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voters’ labour market status; and their integration-demarcation position is based 
on the educational attainment and opinions about welfare policy, cultural liberal-
ism, European integration and immigration.

The macro-level independent variables measure SDPs’ policy-positions on 
economic liberalization, employment protection, cultural liberalism, Europe-
an integration, immigration and the presence of strong populist parties.

We estimate three-level logistic regression models, with respondents (lev-
el-1) nested in country-years (level-2) in countries (level-3). This structure rec-
ognises the clustering of respondents from the same country and the cluster-
ing of respondents from the same country in the same year (Schmidt-Catran 
and Fairbrother, 2016). We include cross-level interactions in the models be-
tween voters’ social cleavage positions and SDP policy-position to assess the 
interplay between the demand and supply of political representation.

Provisional results

Our provisional results for the unmoderated effects (Table 1) suggest that the class 
cleavage is still relevant, with the working class more likely than the other social 
classes to vote for SDPs. However, we also find clear evidence for the importance 
of the newer insider-outsider cleavage. Insiders on the labour market are indeed 
more likely to vote for SDPs than outsiders. Moreover, we find evidence in favour 
of the integration-demarcation cleavage as an explanation for SDP voting, in par-
ticular related to cultural issues. Our results indicate that voters with stronger pro-
integration positions on cultural liberalism, European integration, immigration- 
and welfare policies are more likely to vote for SDPs.

Turning to the supply-demand interactions, our provisional results in particu-
lar support the notion that voters respond to SDP policy positions that are rel-
evant to the integration-demarcation cleavage. In general, we find that the more 
pro-integration SDPs are, the more likely they are to attract votes from those vot-
ers that also favour integration over demarcation. For example, Figure 1 shows 
how the average marginal effect of voters’ attitudes towards European integration 
on SDP voting increases as SDPs themselves take on more positive positions on 
European integration.

Conclusion

In the past, class cleavage theorists argued that SDPs face the dilemma of being 
stuck between expanding their electoral appeal beyond the working class with 
the risk losing workers’ support, or remaining confined to the backbenches 
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Table 1 Three-level logistic regression analysis of micro-level variables on voting for SDPs
B

Fixed effects

Educational level (ref: low)
Intermediate
High

-0.229*** (0.021)
-0.417*** (0.025)

Social class (ref.: working class)
Middle class
Top class

-0.244*** (0.022)
-0.309*** (0.022)

Outsiders (ref.: insiders) -0.257*** (0.020)

Positive attitudes towards:
Cultural liberalism
European integration
Immigration policies
Welfare policies#

0.121*** (0.009)
0.045*** (0.004)
0.052*** (0.004)
0.283*** (0.008)

Random effects

Country-year variance (level-2)
Country variance (level-3)
ICC (country-years within countries)

0.074
0.157
0.065

-2LL
Wald Chi-Square (df)
Level-2 N
Level-3 N

106085.95
3250.22 (11)

106
18

Total N 91826

*=p<.05; **=p<.01; ***= p<.001. Standard errors are noted in parentheses next to the unstandardized logit-coeffi cients. 
Intercept and control-variables (age & gender) omitted from table. #=calculated in a two-level model (respondents nested 
in country-years) due to computational issues.

Figure 1 Interaction of SDP policy positions and individual attitudes towards 
European integration on voting for SDPs

PP: policy positions of SDPs. The value 0 indicates that a SDP, compared with other SDPs, has a very low 
number of favourable mentions towards European integration included in their party manifesto, while 
the value 10 indicates that a SDP has a relatively high number of favourable mentions towards European 
integration included in the party manifesto.
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(Przeworski and Sprague, 1988). Our research suggests that nowadays, this 
dilemma has become even more complex, with SDPs stuck in the middle between 
appealing to both sides of at least three cross-cutting social cleavages.
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