
Bijlage hoofdstuk 9 van het SCR 2014 
 
Tabel  B9.1  
Verklaringen voor  de mate waarin etnische scheidslijnen als een probleem worden geziena (n = 2729)  
 B β 

herkomst (autochtoon=ref.)   

niet-westers -.46*** -.06 

westers .27** .05 

 leeftijd  .02*** .18 

vrouw -.05 -.01 

urbanisatiegraad -.06* -.04 

opleiding -.12*** -.08 

arbeidsmarktpositie (werkend=ref.)   

niet-werkend .07 .01 

studerend -.07 -.01 

arbeidsongeschikt .27 .03 

gepensioneerd .28* .06 

financieel-economisch rondkomen  -.00 -.00 

kerkgang .02 .02 

gezondheid .06 .03 

sociaal vertrouwen  -.08*** -.10 

intercept 6.66  

verklaarde variantie .09  
a De afhankelijke variabele ‘de perceptie van problemen van etnische verschillen’ is geconstrueerd op basis van de volgende 5 items: 'Verschillen in 

normen en waarden tussen autochtonen en allochtonen zijn een probleem', ‘Verschillen in religie tussen autochtonen en allochtonen zijn een 
probleem', 'Als allochtonen zich minder vaak.Nederlander voelen dan autochtonen is dat een probleem', ‘Als allochtonen vaker werkloos zijn dan 
autochtonen is dat een probleem' en 'Als autochtonen en allochtonen weinig met elkaar om gaan is dat een probleem'. De antwoordcategorieën 
varieerden van 0 (zeer mee oneens) tot 10 (zeer mee eens). Deze items vormen samen een betrouwbare schaal (Cronbach’s Alpha is .79). 

Bron: SCP (ViN’14) 
 
  
Tabel  B9.2 
 Verklaringen voor de perceptie van etnische wrijvingena (n = 2691)  

 B β 
herkomst (autochtoon=ref.)   

niet-westers -.32* -.04 
westers -.04 -.00 

 leeftijd  -.01 -.04 
vrouw .16* .04 
urbanisatiegraad .04 -.03 
opleiding .08* -.05 
arbeidsmarktpositie (werkend=ref.)   

niet-werkend -.18 -.03 
studerend .20 .02 
arbeidsongeschikt .29 .03 
gepensioneerd .24 .05 

financieel-economisch rondkomen  -.04 -.03 
kerkgang .04 .02 
gezondheid -.02 -.01 



sociaal vertrouwen  -.09*** -.10 
intercept 8.02  

verklaarde variantie .03  
a Aan respondenten is gevraagd 'Hoe groot is de wrijving tussen autochtonen en allochtonen?'. De  antwoordcategorieën varieerden van 0 

(helemaal geen wrijving) tot 10 (zeer veel wrijving).  
Bron: SCP (ViN’14) 
 
 
Tabel  B9.3  
Verklaringen voor de verwachting dat tegenstellingen zullen toenemena  (n = 2532)  
 B β 

herkomst (autochtoon=ref.)   

niet-westers -1.00*** -.10 

westers .07 .01 

 leeftijd  -.01* -.06 

vrouw -.11 -.02 

urbanisatiegraad -.10** -.06 

opleiding -.26*** -.13 

arbeidsmarktpositie (werkend=ref.)   

niet-werkend -.28 -.04 

studerend -.20 -.02 

arbeidsongeschikt -.40 -.03 

gepensioneerd .19 .03 

financieel-economisch rondkomen  -.18*** -.11 

kerkgang .01 .01 

gezondheid -.12* -.05 

sociaal vertrouwen  -.25*** -.22 

intercept 10.03  

verklaarde variantie .13  
a De verwachtingen over toekomstige tegenstellingen zijn afgemeten aan vier items: 'In de komende jaren gaan autochtonen en allochtonen steeds 

negatiever over elkaar denken’, 'De maatschappelijke spanningen tussen allochtonen en autochtonen zullen in de komende jaren toenemen, Door 
religieuze verschillen zal in de komende jaren het samenleven tussen allochtonen en autochtonen steeds moeilijker worden’ en ‘Ik verwacht dat 
autochtonen en allochtonen in de komende jaren steeds minder contacten met elkaar gaan hebben’. De antwoordcategorieën varieerden van 0 (dit 
verwacht ik helemaal niet) tot 10 (dit verwacht ik zeer zeker).Deze vier items vormen samen een betrouwbare schaal (Cronbach’s alpha is .94).  

Bron: SCP (ViN’14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


