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Bijlage B2 Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen 
en autochtonen (SPVA) 

(behorend bij hoofdstuk 3) 

Bestand 
Voor de analyses is gebruikgemaakt van het survey Sociale positie en voorzieningen
gebruik allochtonen en autochtonen (SPVA) van het Instituut voor sociologisch en 
economisch onderzoek (ISEO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).1 In dit 
survey zijn leden van de vier grootste groepen allochtonen in Nederland (behalve Turken 
en Marokkanen, ook Surinamers en Antillianen) ondervraagd over een groot aantal 
zaken die bepalend zijn voor hun sociale positie. De survey is het meest recentelijk 
gehouden in de jaren 1994 en 1998. De ondervraagde huishoudens vormen een 
representatieve steekproef van de betrokken populaties in die gemeenten in Nederland 
die gezamenlijk ongeveer 80% van alle allochtonen herbergen. Ten behoeve van de 
steekproef zijn hoofden van huishoudens uit de gemeentelijke basisadministraties 
persoonsgegevens gelicht. Vervolgens zijn vragenlijsten voorgelegd aan verschillende 
leden van het huishouden. Juist omdat er informatie beschikbaar is over zowel de vrouw 
als de man als het gaat om een gehuwd paar, is het SPVA-bestand geschikt voor mijn 
onderzoek. 

Er is in het spvA-onderzoek gewerkt met twee typen vragenlijsten, een uitgebreide 
voor het hoofd2 van het huishouden en een minivragenlijst voor alle inwonende gezins
leden van 12 jaar en ouder. Anders dan in 1994 is gedaan, is in 1998 bovendien een 
extra set vragen toegevoegd over culturele integratie en burencontacten. Deze extra 
set is afwisselend voorgelegd aan een van de twee partners. Met uitzondering van de 
extra set zijn de vragenlijsten uit 1994 en 1998 grotendeels vergelijkbaar; een klein 
aantal vragen is anders geformuleerd of komt alleen in een van de twee voor. Terwijl 
de hoofd- en de minivragenlijst nauwelijks verschillen als het gaat over onderwijs, 
arbeid en inkomen, is er in de minilijst aanzienlijk minder informatie gevraagd over 
sociale contacten. Vragen over taalvaardigheid, verblijfsstatus en religie zijn alleen 
gesteld aan hoofden. 

Om redenen van celvulling heb ik voor de analyse het bestand van 1994 samengevoegd 
met dat van 1998. De analyses zelf spitsen zich toe op het persoonsniveau en de ver
gelijking tussen de seksen is een specifiek aandachtspunt. De consequentie daarvan 
is dat alleen variabelen die in beide jaren voorkomen en vooral de minivragenlijsten 
voor gebruik in aanmerking kwamen. In enkele gevallen is informatie van het hoofd 
toegerekend aan de partner. Een en ander betekent dat een groot deel van de vragen 
(met name betrekking hebbende op de sociale omgeving en de waarden en normen) 
niet is gebruikt voor de analyse. 

nSj 



Onderzoeksgroep 
De onderzoeksgroep is met behulp van ongeveer dezelfde criteria geselecteerd als die 
voor de analyses van de Structuurtelling 2000 (in bijlage Bi besproken). 

Schema B2.1 Onderzoeksgroep analyses SPVA'94 en '98 

Tot de onderzoeksgroep behoren de personen op wie de volgende punten van toepassing zijn: 

minstens een ouder die ofwel in Turkije ofwel in Marokko is geboren, 
op het moment van ondervragen gehuwd met een Turk/Marokkaan, 
samenwonend met echtgenoot/echtgenote in Nederland, 
ofwel in Nederland geboren, ofwel voor het 17e jaar naar Nederland gemigreerd ofwel minstens 

3 jaar na migratie getrouwd, 
niet eerder dan 1975 in het huwelijk getreden. 

Het een na laatste criterium is iets anders ingevuld dan in schema B1.1 behorend bij 
de analyses van de Structuurtelling 2000, omdat uit testanalyses is gebleken dat onder 
de ondervraagden in het spvA-onderzoek die op 17-jarige leeftijd gemigreerd zijn, 
zich velen bevinden die waarschijnlijk zelf als huwelijksmigrant zijn gekomen. Om 
dezelfde reden is de verblijfsduur in Nederland voor het huwelijk voor degenen die vanaf 
hun 17e migreerden, verruimd tot driejaar. Het laatste criterium bleek noodzakelijk 
omdat zich onder de zeer lang geleden gehuwden heel specifieke gevallen bevinden 
die de resultaten te zeer beïnvloeden. 

Helaas was het niet mogelijk om gemengd gehuwden in de analyses op te nemen. Dit 
is het gevolg van het feit dat bij de steekproefname in de praktijk vrijwel altijd gekeken 
is naar de herkomst van de man om Turkse en Marokkaanse huishoudens te selecteren. 
Het heeft ertoe geleid dat gemengde huwelijken waarbij de vrouw Turks of Marokkaans 
is en haar partner niet, hoegenaamd ontbreken. Daar komt bij dat de groep gemengd 
gehuwden sowieso beperkt van omvang is, zodat het nauwelijks mogelijk is om er 
(bij mannen) uitspraken over te doen. 

In schema B2.2 is de operationalisatie van partnerkeuze ten behoeve van de analyses 
op het si'VA-bestand samengevat. 
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Schema B2.2 Operationalisatie partnerkeuze analyse SPVA'94 en '98 

Als er gesproken wordt over: 
het volgende type partner het volgende type huwelijk 
van de onderzoekspersoon van de onderzoekspersoon 

huwelijksmigrant 

herkomstgenoot uit 
Nederland 

migratiehuwelijk 

Nederlands huwelijk 

dan voldoet de partner van de onderzoekspersoon 
aan de volgende criteria met betrekking tot: 

huwelijksdatum en 
migratiedatum etnische herkomst 

voor migratie gehuwd dan 
wel binnen drie jaar na 
migratie gehuwd 

dezelfde herkomst 
als onderzoeks
persoon 

in Nederland geboren, voor dezelfde herkomst 
het 17e jaar naar Nederland als onderzoeks-
gemigreerd, of minimaal persoon 
3 jaar na migratie gehuwd 

In totaal kwamen 1.891 Turken en Marokkanen in aanmerking voor de analyse. 
Ongeveer een derde van hen is ondervraagd in 1994 en ongeveer twee derde in 1998. 
In tabel B2.1 staat vermeld hoe de verdeling over de seksen en de twee herkomstgroepen 
eruit ziet en waar de partner van gelijke herkomst woonachtig was voordat deze in 
het huwelijk trad. 

Tabel B2.1 Na 1975 gehuwde, in Nederland wonende Turken en Marokkanen naar geslacht 

en het land waar de partner woonde voorafgaande aan het huwelijk, 

1994 en 1998 (in absolute aantallen) 

Turken Marokkanen totaal 

mannen 
gehuwd met herkomstgenote uit 

Nederland 
herkomstland 

subtotaal 

vrouwen 
gehuwd met herkomstgenoot uit 

Nederland 
herkomstland 

subtotaal 

totaal 

157 

483 
640 

155 
323 
478 

1.118 

164 
283 
447 

161 
165 
326 

773 

321 
766 

1.087 

316 
488 
804 

1.891 

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 

Operationalisering uan de/actoren uit het heuristisch model 
In hoofdstuk 3 is het heuristische model geïntroduceerd om de achtergronden van 
partnerkeuze te kunnen onderzoeken. Daarin is onderscheid gemaakt in factoren die 
een rol spelen op het niveau van de wijdere omgeving, op het niveau van de directe 
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omgeving en op het persoonlijke niveau. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 bleek het 
met het SPVA-bestand niet goed mogelijk alle factoren goed te operationaliseren. Slechts 
bij benadering is er iets te zeggen over de samenhang tussen de in het model opge
nomen factoren en de partnerkeuze. 
De volgende variabelen zijn in de analyse opgenomen: 
- als het gaat om de invloed van de wijdere omgeving: de periode waarin het 

huwelijk gesloten is, en de migratiegeneratie; 
- als het gaat om de invloed van de directe omgeving: de huwelijksleeftijd, het 1 

eeftijdverschil, de sociale contacten in Nederland en de binding met het land van 
herkomst; 

- als het gaat om de persoonlijke voorkeuren: de leeftijd, het opleidingsniveau, de 
sociaal-economische status van het huishouden en de verdeling van betaald werk 
in het huishouden. 

Methodische stappen 
Allereerst zijn univariate analyses verricht.? In tabel B2.2 staat samengevat welke 
achtergrondkenmerken bij welke groepen een significante samenhang (Pearson chi2) 
vertonen met het type huwelijk in deze analyses. 

Tabel B2.2 Samenhangen3 tussen partnerkeuze in Nederland gehuwde Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen en een aantal kenmerken, naar subgroep 

(resultaten uit univariate analyse) 

periode van huwen 
migratieleeftijd/periode van migratie 

contact met autochtonen 

Turkse 
mannen 

* 
* 

ns 
financiële zorg voor personen in herkomstland ns 

huwelijksleeftijd zelf 
huwelijksleeftijd partner 
leeftijdverschil partners 
opleidingsniveau zelf 
opleidingsniveau partner4 

functieniveau hoofd 
verdeling betaalde arbeid tussen partners 

ns 

* * 
** 
ns 
ns 
ns 

» -

Marokkaanse 
mannen 

* 
* 

ns 
ns 

* 
ns 

* 
ns 

* 
ns 

* 

Turkse 
vrouwen 

ns 

** 

ns 

* 

* -
** 
** 
* 

** 
** 
ns 

Marokkaanse 
vrouwen 

** 
ns 

** 
ns 

** 
ns 
ns 
ns 
ns 

* 
ns 

* = Pearson chi2 < 0,01, 
** = Pearson chi2 < 0,05, 
ns = niet significant. 

Bron: ISEO (SPVA'94): ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 
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Vervolgens zijn deze variabelen, al dan niet in gecomprimeerde vorm, in eerste instantie 
in een multivariaat model opgenomen voor elk van de vier onderscheiden groepen 
apart (tabel B2.3). We maken gebruik van logistische regressieanalyses waarin de 
keuze voor een huwelijksmigrant versus die van een herkomstgenoot in Nederland 
wordt onderzocht. De in de tabel opgenomen resultaten bestaan alleen uit kenmerken 
die een significante samenhang vertonen met partnerkeuze. 

Bijlade B2 SPVA 185 



Tabel B2.3 Relatieve kansverhouding3 van in Nederland gehuwde Turkse en Marokkaanse 

mannen en vrouwen die zijn gehuwd met een partner uit het het herkomstland 

t.o.v. degenen die zijn gehuwd met een herkomstgenoot uit Nederland 

(resultaten uit logistische regressieanalyse), naar subgroep (in odds ratio's) 

periode van huwen 
voor 1985 
1985-1990 
1990-1998 

migratieleeftijd/periode 
van migratie 
geboren in Nederland of 
voor 18e jaar gemigreerd 
18+ jarige leeftijd gemigreerd 
voor 1980 
18+ jarige leeftijd gemigreerd 
in 1980 of later 

contact met autochtonen 
vaak 
soms 
nooit 

Turkse 
mannen 

odds 

2.14* 
1.61** 

ref 

2.39* 

2.90* 

ref 

financiële verzorging van personen 
in herkomstland 
nee 

ja 

huwelijksleeftijd persoon zelf 
< 20 jaar 
20-24 jaar 
s 25 jaar 
huwelijksleeftijd partner 
< 25 jaar 

25-29 jaar 
> 30 jaar 
leeftijdverschil met partner 
zelf jonger 
ongeveer gelijk 
3-9 jaar ouder 
> 10 jaar 

opleidingsniveau zelf 
max. basisonderwijs 

vbo, mavo 
mbo, havo, vwo 
hbo, wo 
opleidingsniveau partner 
max. basisonderwijs 

vbo, mavo 
mbo+ 

0.18** 
(0.56) 
(0.48) 

ref 

R5 

0.09* 

0.13* 

D.06** 

Marokkaanse 
mannen 
odds R 

0.11* 
2.47* 
0.89* 

ref 

0.20* 

3.07* 

4.84* 

ref 

ref 

0.12* 

(0.81) 
(0.65) 
0.36* 

ref 

Turkse 
vrouwen 

odds R 

0.17* 
0.37* 

0.08** 
4.21* 

3.37** 

ref 

0.08* 
(2.36) 

4.85** 
(1.88) 

ref 
0.14* 

0 .51** 
0.28* 

ref 

Marokkaanse 
vrouwen 

odds R 

.09** 
2.85** 
(0.88) 

ref 

0.11* 
(1-01) 

2.13** 
ref 
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Tabel B2.3 (vervolg) Relatieve kansverhouding3 van in Nederland gehuwde Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen die zijn gehuwd met een partner uit het het 

herkomstland t.o.v. degenen die zijn gehuwd met een herkomstgenoot uit 

Nederland (resultaten uit logistische regressieanalyse), naar subgroep 

(in odds ratio's) 

functieniveau hoofd huishou 

werkloos 
elementair 
lager 
middelbaar, hoger 
verdeling betaalde arbeid 
tussen partners 
partner betaalde baan, zelf 
wel of niet 
geen van beiden 
betaalde baan 
zelf betaalde baan, 
partner niet 

Turkse 
mannen 

odds R5 

den 

0.07** 

(0.65) 

(1.36) 

ref 

Marokkaanse 
mannen 
odds R 

0.15* 

0.25* 

0.53** 

ref 

Turkse 
vrouwen 

odds 

3.39* 
3.40* 

2.43** 
ref 

R 

0.12* 

Marokkaanse 
vrouwen 
odds R 

0.12* 
2.42** 

3.51* 
(1.37) 

ref 

a Ref : referentiegroep (odds = 1), 
* = p < 0,05, 

= p<0,01, 
tussen haakjes ( ) = niet significant. 

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98) SCP-bewerking 

Databestanden 

Sociale positie en uoorzieninaengebruik allochtonen (SPVA) 

Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen 

is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt 

in de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de minder

heden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties onderwijs 

en arbeidsmarkt. 

Doelpopulatie allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen 

Soort onderzoek enquête 

Steekproefeenheid huishouden 

Entiteiten huishoudens en personen 

Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters 

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens 
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Verzamelmethode 

Opdrachtgever 

Frequentie 

Berichtgevers 

mondelinge vragenlijst 

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO); 

vanaf 1998 Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek 

(ISEO) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

onregelmatig sinds 1988 

hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst; overige leden 

van het huishouden ouder dan twaalf jaar krijgen een verkorte 

vragenlijst 

SPVA'94 
Veldwerkperiode 

Uitvoerder veldwerk 

Aantallen 

Respons 

voorjaar 1994 

Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S) 

4.096 huishoudens; 8.304 personen 

circa 60% 

SP VA'9 8 
Veldwerkperiode 

Uitvoerder veldwerk 

Aantallen 

Respons 

eerste helft 1998 

Bureau Veldkamp 

7.553 huishoudens; 14.483 personen 

variërend van 48% tot 61% 
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Noten 

i Vanaf de editie van 1998 is het SCP participant, voordien vielen de SPVA-surveys 
volledig onder verantwoordelijkheid van het ISEO. 

2 Dit is in verreweg de meeste gevallen de man geweest, indien aanwezig. De 
instructie die aan de enquêteurs werd meegegeven, luidde in dit verband: 
ondervraag zoveel mogelijk het mannelijk hoofd en alleen als dat niet lukt, het 
vrouwelijke hoofd. 

3 Er zijn veel meer variabelen onderzocht. In de tabel zijn alleen die variabelen 
opgenomen, die bij minstens een van de vier subgroepen een significante 
samenhang vertoont met partnerkeuze. 

4 In eerste instantie is ook de variabele 'verschil in opleidingsniveau tussen de 
partners' opgenomen. Die leidt echter in geen enkele groep tot significante 
univariate samenhang met partnerkeuze. 

5 De R maakt gebruik van de Wald-statistics gebaseerd op een Chi2-verdeling. 
Vergelijking van de R's geeft enig inzicht in het gewicht van de bijdragen van 
verschillende variabelen aan de mate waarin is gehuwd met een huwelijksmigrant. 
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