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BIjlage 1: methodologISChe overwegIngen CluSteranalySe

1. databewerkingen clusteranalyse

Voor de empirische analyse van de vier stijlen van politieke betrokkenheid in hoofdstuk 
1 heb ik gebruikgemaakt van gegevens uit het databestand Culturele Veranderingen in 
Nederland (cv) voor het jaar 1996. Clusteranalyse negeert respondenten met missing 
values. Omdat de techniek analyseert op antwoordpatronen van respondenten, is het 
voor representatieve uitspraken belangrijk om niet te veel respondenten te verliezen. 
Het cv bestand bevatte nogal wat missing values, waardoor het nodig was om databe-
werkingen uit te voeren. Ik heb een missing value analysis gedaan. Die ertoe leidde dat 
31 respondenten met zeer veel missing values werden verwijderd uit de database (oor-
spronkelijke N= 2255, 18-74 jarigen). Vervolgens heb ik bij andere respondenten met 
missing values vervangende waarden berekend met gebruik van de replace missing values 
module. Ik alle variabelen nog een keer gehercodeerd tot twee categorieën, omdat clus-
teranalyse variabelen met meer antwoordcategorieën zwaarder laat wegen in de analyse 
(Hair et al. 1998: 489).

2. de validiteit van de vier gevonden clusters

De bewerkte variabelen zijn geanalyseerd met een hiërarchische clusteranalyse. Hierbij 
heb ik gebruikgemaakt van de Ward methode met squared euclidian distance, zonder aan-
vullende datatransformaties. Ik heb niet gewerkt met gestandaardiseerde variabelen (bij-
voorbeeld met z-scores), omdat daarmee het ordinale karakter van de data verloren zou 
gaan. Dit wilde ik juist voorkomen, om goed interpreteerbare resultaten over te houden. 

Clusteranalyse staat bekend om zijn descriptieve en tamelijk subjectieve karakter. 
Tamelijk subjectief, omdat de onderzoeker veel meer keuzevrijheid heeft in de analyse 
waardoor theoretische overwegingen veel zwaarder wegen. Om toch iets meer recht-
vaardiging te geven voor een gevonden clusterverdeling dan alleen een theoretische, kan 



 242 BURGERS TEGEN BELEID

er worden gewerkt met een zogenaamde stopping rule. Als er in het clusteringsproces 
bij een klein overgebleven aantal clusters een aanzienlijke stijging optreedt in de agglo-
moratiecoëfficiënt (de coëfficiënt van de samenvoeging van clusters), dan ligt het voor 
de hand om uit te gaan van de clusterverdeling die in de stap daaraan voorafgaand is 
gevormd. De reden daarvan is dat er dan geen belangrijke onderscheidende informatie 
tussen de clusters verloren gaat (Hair et al. 1998: 499). De stopping rule kan nog verder 
worden gevalideerd door deze eerst toe te passen op de gehele steekproef en vervolgens 
– bij wijze van experiment – door de oorspronkelijke steekproef te splitsen en dezelfde 
analyse daarop te draaien (Hair et al. 1998: 501). De bevindingen over de toepassing van 
deze procedure staan in tabel B1.1. 

De analyse laat zien dat op basis van de stopping rule voor de gehele steekproef de verde-
ling in vier clusters de meest optimale is. De verschuiving in het percentage is tussen 
stap 4 en stap 3 het grootst (van 5,12% naar 7,38%). Dit indiceert dat bij de stap van 4 
naar 3 clusters een substantiële vermindering in onderscheidende informatie ontstaat. 
De test op de gesplitste steekproef levert voor de eerste steekproef een bevestiging van de 
verdeling in vier clusters op, terwijl voor de tweede steekproef een verdeling in 5 clusters 
optimaler zou zijn. Ondanks dit ene afwijkende resultaat kies ik voor een verdeling in 

Tabel B1.1 Veranderingen hiërarchische clusteranalyse 

 Aantal Agglomoratie Percentage 
 clusters coëffi ciënt verandering in
   de coëffi ciënt #

Totale steekproef N=2223  6 7292,0 2,95
 5 7507,4 3,69
 4 7784,6 5,12
 3 8183,5 7,38
 2 8787,5 9,19
 1 9595,1 -

Gesplitste steekproef 1 N=1103 6 3620,3 3,16
 5 3738,3 3,64
 4 3874,3 4,81
 3 4060,5 8,27
 2 4396,2 8,45
 1 4768,0 -

Gesplitste steekproef 2 N=1119 6 3746,3 3,01
 5 3859,0 3,02
 4 3975,4 5,23
 3 4183,7 6,85
 2 4470,1 7,85
 1 4821,3 -

# Het percentage van verandering in de agglomoratiecoëffi ciënt is bijvoorbeeld als volgt berekend: coëffi ciënt uit 
stap 5 - coëffi ciënt uit stap 6 / coëffi ciënt uit stap 6 * 100.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland (1975-2002).
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vier clusters, omdat deze voor de gehele steekproef het meest aannemelijk is en omdat 
deze overeenkomt met mijn theoretische overwegingen. De keuze voor een bepaalde 
clusterverdeling blijft uiteindelijk een arbitraire kwestie waarmee een onderzoeker 
greep probeert te krijgen op de diversiteit binnen de onderzoekspopulatie, in dit geval 
de diversiteit in politieke opvattingen en handelingen onder de Nederlandse bevolking.




