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Bijlage B3 Focuscjroepen 

(behorend bij hoofdstuk 5, 6 en 7) 

Het grootste deel van mijn empirische onderzoek bestaat uit de focusgroepgesprekken 
en de analyse daarvan. Het is een memode die sociaal-wetenschappelijke onderzoekers 
in Nederland nog niet veel gebruiken, maar die wel duidelijk in opkomst is. Ik zal hier 
uitgebreid aandacht besteden aan de achtergrond van de methode (B3.1), de wijze 
waarop ik de methode zelf heb toegepast (B3.2) en ten slotte zal ik evalueren wat de 
methode wel en niet heeft opgebracht (B3.3). 

B3.1 Wat zijn Jocusgroepen? 

De focusgroepmethode bestaat uit groepsdiscussies over een specifiek onderwerp. 
Bij een focusgroepdiscussie staat een beter begrip van het gegeven thema centraal. 
Het doel is niet zozeer te meten hoeveel personen een bepaalde reactie vertonen, maar 
het verkrijgen van inzicht in het spectrum van mogelijke reacties en/of de manier 
waarop deze reacties tot stand komen. De groep is gefocust in de zin dat de deelnemers 
zich als collectiviteit richten op een activiteit. Dat kan het bekijken van een video zijn, 
het beoordelen van een reclameboodschap of een verkiezingsspotje, maar ook het 
deelnemen aan een discussie over een bepaald thema. 

De methode is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaan uit onvrede bij een aantal 
sociale wetenschappers met de resultaten uit individuele vraaggesprekken. De indruk 
bestond dat de belangrijkste informatie bleef liggen als respondenten geen gelegenheid 
kregen die naar voren te brengen (Krueger 1994: 7). Dit bleek vooral het geval te zijn 
als gebruik werd gemaakt van een vaste set vragen en gelimiteerde antwoordmogelijk
heden. Gezocht werd naar alternatieve methoden waarin de rol van de respondent 
actiever en die van de interviewer passiever was dan tot dan toe gebruikelijk. De Jocus 
group method is sindsdien in heel verschillend onderzoek toegepast. Tot de jaren zestig 
was het een veelgebruikt instrument in sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Merton 
et al. 1956, in: Krueger 1994). De belangstelling voor kwantitatieve onderzoeks
methoden heeft de focusgroepmethode daarna langdurig in de vergetelheid doen 
belanden. In de tussentijd hebben marktonderzoeksbureaus wel dankbaar gebruik
gemaakt van de door Merton en de zijnen ontwikkelde methode en is deze als markt
onderzoeksinstrument een eigen leven gaan leiden (Krueger 1994) 

Recentelijk hebben sociale wetenschappers de focusgroepmethode herontdekt en 
inmiddels passen zij haar weer veelvuldig toe (Barbour en Kitzinger 1999). Hoewel 
de methode ook zelfstandig kan functioneren, is zij in sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek het meest succesvol toegepast in combinatie met kwantitatieve methoden 
(Krueger 1994: 30), hetzij vooraf om tot een juiste vraagstelling te komen, hetzij 

191 



achteraf om de resultaten uit de survey beter te begrijpen, aan te vullen of in het 
perspectief van de onderzochten te plaatsen. 

De hernieuwde belangstelling is wederom ontstaan uit het besef dat survey-gegevens 
weliswaar van onschatbare waarde zijn om verschijnselen en gedrag in kaart te brengen, 
maar veelal de diepgang missen om de totstandkoming en de betekenis ervan te ana
lyseren. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn geschikt om te voorzien in dergelijke 
lacunes. De focusgroepmethode, een van de vele kwalitatieve methoden, is vooral een 
goede keuze als het gaat om onderzoek naar meningen, behoeften, voorkeuren en 
percepties (Barbour en Kitzinger 1999: 5; Krueger 1994: 8). 

Krueger (1994:10 e.v.) legt uit waarom focusgroepen werken (Why do focus groups work?). 
Een van de redenen die hij noemt, is dat een groepsgesprek dicht aansluit bij het 
dagelijkse leven - "groups are a common experience". In de praktijk, verklaart hij nader, 
worden meningen of percepties immers niet geïsoleerd gevormd maar in interactie met 
anderen. Zo weten wij vaak wel wat we ergens van vinden na het horen van andermans 
mening, terwijl we in een vraaggesprek onze opinie moeilijk in een antwoordcategorie 
kunnen onderbrengen. Een andere reden is dat herinneringen veelal weer boven 
komen drijven, als anderen soortgelijke ervaringen vertellen. Daarnaast zijn mensen 
eerder geneigd hun gelijken deelgenoot te maken van hun percepties en behoeften, 
dan een professionele onderzoeker. Om tot goede resultaten te komen, moet een 
groepsgesprek wel aan bepaalde eisen voldoen. De volgende paragraaf zal ingaan op 
de kenmerken van de toepassing van de focusgroepmethode (FGM). 

Sinds marktonderzoekers zich de methode hebben toegeëigend, bestaan er complete 
gidsen met richtlijnen voor het opzetten van focusgroepgesprekken. Voor sociaal
wetenschappelijk onderzoek zijn deze richtlijnen niet altijd even relevant. Uiteindelijk 
is de wijze van uitvoering erg afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek (Barbour 
en Kitzinger 1999). Een aantal al door Merton en zijn collega's (1956) opgevoerde 
kenmerken vormen echter nog steeds de spil van de FGM, of deze nu in de marktsector 
of in sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast. 

Zo dient er op de eerste plaats een focus te zijn, dat wil zeggen een collectieve acti
viteit. Bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dit meestal een groepsdiscussie over 
een gegeven thema. Een tweede voorwaarde is dat de interactie tussen de groepsleden 
centraler staat dan de interactie tussen de gespreksleider en de participanten. Het 
gesprek moet, anders gezegd, een zo natuurlijk mogelijk verloop hebben. Dit vereist 
een bepaalde inzet van de gespreksleider. Hij of zij moet er weliswaar voor waken dat 
de discussie gefocust blijft, maar dient zich verder zo weinig mogelijk sturend op te 
stellen en interactie tussen de deelnemers te stimuleren. Ten slotte gaat het bij alle 
toepassingen van de FGM vooral om het verkrijgen van diepte-informatie (niet het wat, 
maar het hoe en waarom). Deze informatie wordt niet alleen verkregen door de analyse 
van hetgeen gezegd wordt, maar ook door bestudering van de vorm. De interactie 
tussen participanten vormt daarbij een speciaal aandachtspunt. 
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Alle andere kenmerken, zoals de groepsgrootte, de samenstelling van de groepen, het 
aantal groepen, de onderwerpenlij sten, zijn - in sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
-vooral afhankelijk van het onderwerp van onderzoek. Er is wel een aantal randvoor
waarden (zie Delli Carpini en Williams 1994). De groep mag nooit zo groot zijn dat 
participanten zich belemmerd voelen aan het groepsproces deel te nemen. Focus-
groepen tellen daarom zelden meer dan twaalf deelnemers. Over het minimaal aantal 
verschillen de meningen. Marktonderzoekers houden vrij strikte normen aan, namelijk 
tussen de zes en twaalf deelnemers (Krueger 1994: 78). In sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek zijn echter ook voorbeelden van kleinere groepen, wat soms heel functioneel 
blijkt te zijn bij gevoelige onderwerpen (Barbour en Kitzinger 1999). 

De samenstelling van de groepen moet zodanig zijn, dat mensen gestimuleerd worden 
aan de discussie bij te dragen. Dat wil zeggen: homogeen genoeg om een goede en 
open sfeer te creëren en heterogeen genoeg om prikkelende discussies op gang te 
krijgen. In veel gevallen zijn focusgroepen gestratificeerd, bijvoorbeeld naar demo
grafische kenmerken - Sigel (1994) heeft aparte groepen vrouwen en mannen in haar 
onderzoek naar genderrollen; Liebes en Katz (1990) gebruiken aparte etniciteitsgroepen 
in hun onderzoek naar de reactie op cultuurspecifieke tv-programma's - of opleidings
niveau - Press en Cole (1992) in hun onderzoek naar attitudes ten aanzien van abortus. 
Hoewel representativiteit geen vereiste is bij deze methode, moet er wel voor gewaakt 
worden dat de groepen niet te eenzijdig zijn samengesteld. Dit is vooral van belang 
als het de bedoeling is de diversiteit aan meningen over een bepaald onderwerp in 
kaart te brengen. 

Al sinds de eerste toepassingen van de FGM is er discussie geweest over de vraag hoe 
noodzakelijk of nuttig het is dat de deelnemers vreemden van elkaar zijn (Krueger 
1994:18). In verreweg de meeste gevallen wordt er gestreefd naar anonimiteit, die 
zou bijdragen aan een open gesprek en een maximale variatie aan meningen kan 
opleveren. Soms hebben onderzoekers echter redenen om hiervan af te wijken, bij
voorbeeld om inzicht te krijgen in het alledaagse groepsproces of de drempel tot 
deelname te verlagen. Een niet-anonieme groep kan ook een gedwongen keuze zijn, 
bijvoorbeeld bij onderzoeken op buurtniveau. 

In de verschillende toepassingen van de FGM in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
die Delli Carpini en Williams (1994) de revue laten passeren, is een grote verscheiden
heid te zien in het aantal gevoerde groepsgesprekken. Hier is dan ook geen pasklaar 
recept voor te geven. Idealiter stopt de onderzoeker met het organiseren van gesprekken 
als er voldoende informatie is verzameld over het onderwerp (Krueger 1988). Dat kan 
in principe al na één sessie het geval zijn, hoewel het risico dan wel aanwezig is dat 
de informatie ongewild eenzijdig is. Beperking van het aantal groepen is wel het devies, 
gezien de enorme hoeveelheid informatie die een groepsgesprek oplevert en het werk 
dat de verwerking ervan met zich meebrengt. 
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B3.2 Toepassing van de FGM op het onderzoek naar de partnerkeuze uan Turkse 
en Marokkaanse jongeren in Nederland 

In totaal heb ik acht focusgroepgesprekken georganiseerd met 6 tot 10 deelnemers. 
De deelnemers waren, een enkele uitzondering daargelaten, tussen 18 en 25 jaar oud 
en nog niet gehuwd. Een enkeling bleek wel te zijn verloofd. De jongeren waren alle
maal van Turkse of Marokkaanse herkomst en hadden in ieder geval de helft van hun 
schoolperiode in Nederland doorlopen. Sommigen waren in Nederland geboren, 
anderen op jonge leeftijd naar Nederland gemigreerd. De participanten waren voor 
het merendeel bezig met een opleiding, een aantal was werkzaam en een klein deel 
was werkloos. Elke groep bestond uit personen van gelijk geslacht, dezelfde etnische 
herkomst en vergelijkbaar opleidingsniveau. Zie schema B3.1 voor een overzicht. 

Aan de keuze voor homogeen samengestelde groepen liggen enkele redenen ten 
grondslag. De kwantitatieve analyses geven alle aanleiding om te veronderstellen dat 
partnerkeuzeprocessen verschillen vertonen naar sekse, herkomst en opleidingsniveau. 
Homogene groepen kunnen het groepsspecifieke karaktervan de processen diep-
gravender onderzoeken, dan heterogene. De tweede reden is dat homogeniteit over 
het algemeen een vertrouwelijke sfeer schept. Daar komt bij dat uit onderzoek is 
gebleken dat vooral vrouwen, maar ook mannen, geneigd zijn zich in gemengde 
groepen veel meer te conformeren aan hun seksespecifieke rol (Ashmore en Del Boca 
1986). Dit kan vooral voor informatieverlies zorgen als de verhouding tussen de seksen 
of de perceptie van de andere sekse een rol speelt in het onderzoek, zoals bij partner-
keuzeonderzoek het geval is. De kans dat deelnemers in gemengde groepen werkelijk 
laten zien wat zij daarover denken, is kleiner dan in groepen met alleen vrouwen of 
mannen. 

De deelnemers zijn gerekruteerd in Amsterdam en omgeving en in Rotterdam en 
omgeving. De selectie van de deelnemers is uit handen gegeven aan bureau Veldkamp BV 
te Amsterdam. Dat kreeg de opdracht om binnen de bovengenoemde randvoorwaarden 
ten aanzien van etnische herkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, verblijfsduur 
in Nederland en opleidingsniveau te zoeken naar participanten. Een aanvullende 
voorwaarde was zoveel mogelijk te voorkomen dat de participanten deel uitmaakten 
van één sociaal netwerk. De ruime ervaring van bureau Veldkamp met onderzoek onder 
Turken en Marokkanen had aan het licht gebracht dat de kans op toezeggingen en 
daadwerkelijke participatie het grootst was, als ze per tweetal werden uitgenodigd. 
De groepen bestonden daarom uit tweetallen die elkaar kenden, maar die de andere 
deelnemers niet of slechts bij toeval uit de verte kenden. De meeste deelnemers zijn 
geworven via Turkse en Marokkaanse enquêteurs van bureau Veldkamp. In een aantal 
gevallen waren het directe kennissen van hen, maar meestal kennissen van kennissen. 
De groep middelbaar tot laagopgeleide Turkse meisjes is ook via welzijnsorganisaties 
geworven. Tegenover participatie stond een vergoeding van 60 gulden en de reiskosten 
werden vergoed. 
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De groepsgesprekken zijn georganiseerd op een locatie in Amsterdam en een locatie 
in Rotterdam. De gesprekken duurden gemiddeld twee en een halfuur en vonden in 
de vroege avond plaats. Dit laatste met uitzondering van één gesprek, dat met opzet 
's middags is gevoerd om de groep van laagopgeleide meisjes beter te kunnen bereiken 
(groep TVM, schema B3.1). De voertaal was Nederlands. De gesprekken zijn vrijwel 
letterlijk genotuleerd en op video opgenomen. De leiding was in handen van een 
professionele gespreksleidster, verbonden aan bureau Veldkamp BV. Ik introduceerde 
mezelf en het onderzoek voorafgaande aan ieder gesprek, volgde het gesprek in een 
andere ruimte en kwam na afloop napraten over het gesprek met de deelnemers. 

Schema B3.1 Overzicht focusgroepen, 1999 

aantal 
deel-

codea nemers herkomst geslacht opleidingsniveau 

TVH 10 

TVM 10 

MVH 8 

Turks vrouw studenten wo en hbo 

Turks vrouw studenten mbo, mavo, 3 deelnemers 
mavo afgerond (niet werkzaam) 

Marokkaans vrouw studenten wo en hbo, 1 deelnemer 
hbo afgerond en werkzaam 

MVM 9 Marokkaans vrouw mavo/mbo afgerond en werkzaam, 
studenten mavo/mbo, 1 deelnemer mavo 
afgerond en niet werkzaam 

locatieb 

leeftijd gesprek 

18-25 Rotterdam 

18-20 Amsterdam 

20-25 Rotterdam 

17-25 Amsterdam 

TMH 

TMM 

MMH 

MMM 

9 

8 

10 

6 

Turks 

Turks 

Marokkaans 

Marokkaans 

man 

man 

man 

man 

studenten wo en hbo, 2 havo-scholieren 

studenten mbo, 1 mbo afgebroken 
en werkzaam 

studenten wo en hbo 

studenten vbo/mbo/mavo 

19-25 

17-24 

20-23 

18-20, 
1 is 25 

Amsterdam 

Rotterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

a Staat voor: Turks resp. Marokkaans, Vrouw resp. Man, Hoger resp. Middelbaar tot laag opgeleid. 
b De meerderheid woonde in deze stad, sommigen woonden in de omgeving, en het is ook voorgekomen dat in de 

ene stad geworven deelnemers meededen aan een focusgroep in de andere stad. 

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een gesprekspuntenlijst (schema B3.2). 
Deze lijst bestond uit clusters van factoren die de partnerkeuze mogelijk beïnvloeden, 
zoals die naar voren waren gekomen in het heuristische model. Uiteraard hing het van 
het verloop van het gesprek af of alle punten aan de orde kwamen en of de deelnemers 
zelf nog andere zaken naar voren brachten. In zijn algemeenheid zijn de gesprekken 
vrij gestructureerd verlopen en kwam elk cluster aan de orde. Achteraf gaven de deel
nemers ook aan dat ze het idee hadden dat alles wat op de een of andere manier met 
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hun partnerkeuze te maken had de revue was gepasseerd. Er is afwisselend gewerkt 
met vragen en zogeheten incentives (vragenlijstjes, stellingen, voorlezen van kranten
koppen) 

Schema B3.2 Samenvatting van gesprekspuntenlijst Focusgroepgesprekken 

A Betekenis huwelijk (reden van trouwen, vanzelfsprekendheid, belang dat er aan wordt gehecht, 

positieve/negatieve gevoelens erbij) 
B Verwachtingen ten aanzien van een partner in het algemeen/mening over gemengd huwen, 

interreligieus huwen en huwen over de grens in het bijzonder 
C Huwelijkspatronen (onderwerpen: alleen wonen, ongehuwd samenwonen, huwelijksleeftijd 

vrouwen en mannen, man-vrouw verhouding tijdens huwelijk, leeftijd krijgen van kinderen, 

rolverhouding na krijgen van kinderen) 
D Betekenis ouders en gemeenschap in algemeen en voor keuze partner in het bijzonder 
E Band met herkomstland in algemeen en betekenis voor keuze partner in het bijzonder 
F Wijze van omgang met ander in het algemeen en wijze van ontmoeten van mogelijke kandidaten 

in het bijzonder (in Nederland, in land van herkomst), belang elkaar goed leren kennen 
G Voor- en nadelen van het huwen over de grens 

B3.3 Analyse van de gevoerde focusgroepgesprekken 

De FGM vormt in het onderzoek naar de partnerkeuze van Turken en Marokkanen 
het sluitstuk van de empirische fase. De methode is dus, zoals te doen gebruikelijk, 
gecombineerd toegepast met kwantitatieve analyses en wel nadat deze waren uitge
voerd. De functie van de FGM in dit onderzoek is tweeledig: de gesprekken dienen om 
de gevonden resultaten in de kwantitatieve analyses (beter) te kunnen interpreteren 
en ze voorzien in een aanvulling op de kwantitatieve analyses. Het heuristische model 
en de resultaten van de kwantitatieve analyses vormen dus heel duidelijk de leidraad 
voor de opzet van de gesprekken met de focusgroepen. 

Aan de analyse van het materiaal ligt een bepaalde systematiek ten grondslag. Er is 
gestreefd naar een zo objectief en controleerbaar mogelijke wijze van analyseren. 
Frankland en Bloor (1999, in Barbour en Kitzinger 1999: 145-155) en Morgan (1988) 
hebben hiervoor een aantal aanwijzingen gegeven, die zijn gevolgd. 

Concreet heeft de verwerking van de acht focusgroepgesprekken met de Turkse en 
Marokkaanse jongeren als volgt plaatsgevonden. Het basismateriaal is de letterlijke 
weergave van de gesprekken. De gesprekken zijn uiteengelegd in delen. Elk gesprek 
bestaat feitelijk uit een aantal gespreksfragmenten, die op hun beurt zijn opgebouwd 
uit een vraag of een opmerking van de gespreksleider en de reacties die daarop volgen 
van de deelnemers. 
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Een voorbeeld uit de groep van Marokkaanse hoogopgeleide meisjes: 

Gespreksfragment i 
Vraag 1 van gespreksleider: Willen jullie trouwen? 

Reactie 1: Ja (velen). 
Reactie 2: Nee, nu nog even niet. Uiteindelijk wel. 
Reactie 3: Het is het enige middel in onze cultuur waardoor je je eigen leven op 

kunt bouwen. 
Reactie 4: Heeft ook met het geloof te maken. Wij kunnen niet samenwonen. 
Reactie 5: Ja, of je kiest voor je familie of voor je vriend. 
Reactie 6: Hoewel het wel veel losser wordt bij de tweede generatie. 
Reactie 7: Onze generatie heeft inderdaad al andere denkbeelden dan onze ouders. 

Ik heb nu bijvoorbeeld een vriend en dat is allemaal stiekem. Met mijn 
kinderen wil ik dat niet. 

Gespreksfragment 2 
Vraag 2 van gespreksleider: Kijk je er naar uit? 

Reactie 1: Ja, je gaat er wel over fantaseren. 
Reactie 2: Bij de Marokkanen voed je een dochter op tot ze getrouwd is, daarna 

neemt haar man het over. Heb je een makkelijke man dan heb je het 
getroffen. Anders krijg je het nog moeilijker dan thuis. 

De verschillende reacties zijn stuk voor stuk als afzonderlijke 'data' ingevoerd in een 
databaseprogramma met een verbinding naar de vraag en naar de andere reacties 
volgend op dezelfde vraag. Zo bleef het altijd mogelijk om de gespreksfragmenten als 
geheel te analyseren, dan wel de afzonderlijke reacties in samenhang met de vraag en 
de andere reacties te analyseren. 

Vervolgens is aan alle reacties een of meerdere trefwoorden toegekend. De toe
kenning van trefwoorden heeft in twee rondes plaatsgevonden. In eerste instantie is 
de toekenning zo breed en zo vrij mogelijk geweest. Doordat er in dit stadium nog 
geen rekening werd gehouden met een vooropgesteld indelingsschema, werd de kans 
vergroot dat allerlei zaken die niet verwacht waren, aan het licht kwamen. In tweede 
instantie is gezocht naar overkoepelende termen en in dat stadium is ook gebruik
gemaakt van de literatuur en het daaruit voortgekomen schema met factoren die van 
invloed zouden kunnen zijn op partnerkeuze. 

Dit toekenningssysteem van trefwoorden wordt ook wel indexeren genoemd. Bij het 
indexeren gaat het erom meerdere codes of trefwoorden aan zinnen of zinsdelen toe 
te kennen, die refereren aan analytische onderwerpen (Morgan 1988). De bedoeling 
is ruimte te geven aan een aantal mogelijke interpretaties. De finale interpretatie 
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wordt uitgesteld totdat het laatste item is geïndexeerd. De uiteindelijke analyse vindt 
plaats door de verschillende tekstdelen die onder dezelfde code vallen, met elkaar te 
vergelijken. Hier vloeien veronderstellingen uit voort. De generaliseerbaarheid van 
bepaalde analytische waarnemingen/veronderstellingen wordt nagegaan door te 
focussen op de afwijkende cases. Daarop kunnen de veronderstellingen worden aan
gepast en kan wederom worden gezocht naar afwijkende cases. Het voordeel van deze 
manier van doen is dat een selectieve aanpak voorkomen wordt door alle uitspraken 
die zijn gedaan, systematisch in de analyse te betrekken, en dat er kansen ontstaan om 
vooropgestelde ideeën uit te breiden en ter discussie te stellen. De grote winst van deze 
gestructureerde wijze van werken is ook dat hiermee het risico wordt vermeden dat 
de aandacht te veel uitgaat naar degenen die veel vertellen en die op een mooie manier 
vertellen, en dat vooral de hypothese bevestigende verhalen worden weergegeven 
(Morgan 1988). De uiteindelijke analyse is, zoals Morgan het formuleert, een combi
natie van a priori theorie en post hoc interpretatie. 

Ter illustratie de toekenning van definitieve trefwoorden bij het eerste gespreksfrag-
ment: 

gespreksjragment trefwoord 
Rl: Ja (velen). toekomstbeelden 
R2: Nee, nu nog even niet. patroon relatievorming 

Uiteindelijk wel. 
R3: Het is het enige middel in onze cultuur cultuur 

waardoor je je eigen leven op kunt bouwen. 
R4: Heeft ook met het geloof te maken. geloof 

Wij kunnen niet samenwonen. patroon relatievorming 
R5: Ja, of je kiest voor je familie of voor je vriend. familie 
R6: Hoewel het wel veel losser wordt bij de generatieverschillen 

tweede generatie. 
R7: Onze generatie heeft inderdaad al andere generatieverschillen 

denkbeelden dan onze ouders. 
Ik heb nu bijvoorbeeld een vriend en dat is 
allemaal stiekem kennismaking 
Met mijn kinderen wil ik dat niet. generatieverschillen 

Uit de definitieve toekenning van trefwoorden is de structuur van de hoofdstukken 
voortgevloeid. Elke paragraaf beschrijft in feite alle erbij behorende gespreksdelen. 
In de tekst zijn de reacties van de deelnemers aan de gesprekken dan ook niet als 
illustraties gebruikt bij een vooropgestelde analyse. Het is eerder andersom: de 
gespreksfragmenten vormen het basismateriaal van de analyse. Zo vertellen de jongeren 
als het ware zelf het verhaal. 
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B3.4 Evaluatie van defocusgroevmethode 

Er is om een aantal redenen gekozen voor de FGM om in de lacunes van de kwantitatieve 
analyses te voorzien. Allereerst biedt de FGM als geen andere methode de gelegenheid 
de interactie tussen deelnemers te analyseren. Dat is in dit onderzoek van belang omdat 
verondersteld werd dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de selectie van 
een partner. Dit proces kon in twee van de groepen zelfs direct worden geobserveerd. 
In de ene groep kwam een deelnemer gaandeweg de discussie tot de conclusie dat zij, 
na aanvankelijk veel geaarzeld te hebben, toch moest gaan kiezen voor een huwelijk 
met haar huidige vriend. In de andere groep kwam een deelnemer door allerlei 
opmerkingen van anderen juist tot de conclusie dat hij niet langer kon ontkennen dat 
hij het liefst wilde trouwen met een herkomstgenote en dat maar moest opbiechten 
bij zijn autochtone Nederlandse vriendin. 

Een tweede argument is dat deze methode zorgt voor een zekere afstand tussen de 
onderzoeker en de onderzochten. Dit is met name van belang bij gevoelige of erg 
private onderwerpen (Sigel 1994: 30). Het gevaar is groot dat onderzochten in een 
een-op-eengesprek over zoiets persoonlijks als partnerkeuze het achterste van hun 
tong niet laten zien. Of zij dat wel doen in groepsgesprekken, hangt sterk af van de 
samenstelling van de groep. Zeker omdat ik gezorgd heb voor homogeen samen
gestelde groepen, ontstond er een vertrouwelijke sfeer tussen de deelnemers die enorm 
veel stof tot praten hadden over een onderwerp dat hen zichtbaar erg hoog zat. Het 
was tekenend dat de onderzoekers na afloop doorgaans uitgebreid bedankt werden 
voor het leuke gesprek, dat de deelnemers het gesprek nog lang voortzetten nadat wij 
onze vragen hadden gesteld, en dat velen aandrongen op een vervolg. 

De enigszins afstandelijke positie van de onderzoeker in het focusgroepgesprek 
heeft bovendien extra voordelen, wanneer de onderzoeker tot een andere sociale groep 
behoort dan de onderzochten, zoals in het onderhavige onderzoek het geval was. Het 
klassieke probleem van de witte (of autochtone) onderzoeker van zwarte (of allochtone) 
bevolkingsgroepen is het risico dat de vragen en de antwoorden door de onderzoeker 
in een wit (of autochtoon) perspectief worden geplaatst (Lai-Fong Chiu en Knight 1999). 
De FGM biedt maximale mogelijkheden om de onderzoeker op het juiste spoor te 
zetten, doordat de onderzochten zelf relevante onderwerpen kunnen aandragen en 
de groepsdiscussie het perspectief van de onderzochten zichtbaar maakt. Tijdens de 
gevoerde groepsgesprekken werden de vragen van de autochtone vrouwelijke gespreks
leider dan ook meerdere malen door de deelnemers gecorrigeerd in die zin ("U stelt 
de verkeerde vragen"; "Ik zit de hele tijd te luisteren en heb nog niets gehoord over 
religie"). De autochtone afkomst van de gespreksleidster had overigens ook bepaalde 
voordelen. Die werkte bijvoorbeeld in de hand dat de deelnemers steeds maar weer 
wilden verwoorden hoe een en ander bij hen werkte ("Ja, ziet u, wij zijn nu eenmaal 
groepsmensen, dat is anders dan bij Nederlanders."). Deze bereidheid goed uit te 
leggen wat er zich afspeelt in de eigen groep, doet zich waarschijnlijk vooral voor als 
de onderzochten als groep worden onderzocht. In een een-op-eensituatie is de 
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onderzochte of geneigd zich te voegen in het (gepercipieerde) referentiekader van de 
onderzoeker, of geneigd zich daar juist tegen af te zetten; beide gevallen leveren geen 
reëel beeld van de werkelijkheid op (zie bv. Van Heelsum 1997). De verwachting was 
dat het onderwerp partnerkeuze hier met name onder zou lijden, gezien de vele voor
oordelen die daarover bestaan aan autochtone, maar ook aan Turkse/Marokkaanse zijde. 

Ten slotte is gekozen voor de FGM omdat het begrip van het partnerkeuzeproces 
binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap centraal stond en het minder van 
belang was persoonlijke ervaringen te analyseren. Door de ruime mogelijkheden in 
focusgroepen om te associëren naar aanleiding van een verhaal van een ander, is de 
FGM een geschikt instrument om zicht te krijgen op de variaties binnen de groep 
waartoe de deelnemers behoren. Sommige deelnemers spraken ook liever over de 
ervaringen van vrienden of familie dan over die van henzelf. Voor het doel van het 
onderzoek waren deze verhalen minstens zo informatief als de persoonlijke relazen. 
Een bijkomend voordeel van het relatief sterk collectivistische karakter van de Turkse 
en Marokkaanse gemeenschappen is, dat de deelnemers goed wisten wat zich bij 
anderen afspeelde. 

Hoewel de FGM voor dit onderzoek zeer waardevol is geweest en informatie heeft 
opgeleverd die andere methoden waarschijnlijk minder goed hadden opgebracht, is 
er wel een aantal kanttekeningen te maken. Zo is het moeilijk om enige selectiviteit 
van de deelnemers aan de discussie uit te sluiten. De groepen die ik heb ondervraagd, 
waren bijvoorbeeld vergeleken bij de Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland 
gemiddeld hoog opgeleid. Dit kwam enerzijds voort uit de gekozen opzet, waarin lager 
en hoger opgeleiden aparte, maar evengrote groepen vormden (terwijl in werkelijkheid 
de lager opgeleiden domineren). Anderzijds kwam dit voort uit de problemen die het 
onderzoeksbureau ondervond met het recruteren van de laagst opgeleiden. Hierdoor 
kreeg ik de indruk dat de meest teruggetrokken en traditioneel levende jongeren, en 
met name de meisjes onder hen, relatief weinig waren bereikt. Om deze reden is een 
van de meisjesgroepen 's middags samengekomen. Dit bleek erg goed uit te werken. 
Het leverde een groep op die in een aantal opzichten anders was dan de andere. 
Illustratief daarvoor is dat dit de enige groep meisjes was waarin het dragen van een 
hoofddoek overheerste. Omdat de meeste jongeren niet alleen hun eigen verhaal ver
telden, maar ook een beeld schetsten van hetgeen gebruikelijk was in hun omgeving, 
is de 'schade' van de selectiviteit, in mijn ogen, beperkt gebleven. Echter, een volledig 
representatief beeld is met de FGM niet bereikt. Dat is ook niet het belangrijkste doel 
van de methode. De FGM is er veel meer op gericht tot uitspraken te komen over 
mechanismen van een verschijnsel. Dat doel lijkt te zijn bereikt, hoewel het mogelijk 
is, zoals hiervoor aangegeven, dat de mechanismen die geldig zijn binnen de meest 
traditionele subgroepen, onderbelicht zijn gebleven. 

Een andere opmerking bij de toepassing van de FGM in dit onderzoek betreft de 
aansluiting op het cijfermateriaal in hoofdstuk 2, de analyse op basis van het SPVA-
onderzoek in hoofdstuk 3 (§ 3.3) en de resultaten uit hoofdstuk 4, waarin de structurele 
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factoren centraal staan. Anders dan in de genoemde hoofdstukken hebben de focus-
groepgesprekken betrekking op nog niet gehuwden (in plaats van op reeds gesloten 
huwelijken) en betreffen bovendien alleen de situatie aan het einde van de jaren 
negentig (en geen langere periode). 

Tot slot nog een kort woord over het verloop van de gesprekken. Aanvankelijk was ik 
bang dat het onderwerp wellicht te privé was om in groepsverband te bespreken. Dat 
bleek al snel ongegrond te zijn. De tongen kwamen in alle groepen na een aantal 
introductievragen los. Vooral de relatief hoog opgeleide groepen waren zeer spraak
zaam. De jongeren bleken geen angst te hebben om over dit onderwerp met elkaar 
van gedachten te wisselen. Integendeel, het hield hen zo bezig dat ze er veel over te 
vertellen hadden en in sommige gevallen ook duidelijk de behoefte hadden alles eens 
op een rij te zetten. Opvallend was ook het veelvuldige ontstaan van discussies tussen 
voor- en tegenstanders van bepaalde kwesties. Gaandeweg de gesprekken ontstond 
er een vertrouwelijke sfeer tussen de groepsleden, wat regelmatig leidde tot allerlei 
persoonlijke ontboezemingen over twijfels en ervaringen met relaties. Alles bij elkaar 
genomen bleek de keuze voor de FGM een zeer gelukkige te zijn en een enorme rijkdom 
aan informatie op te leveren. 
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