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Samenvatting 

 

In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een nieuwe 

maatschappelijke verzuiling op basis van opleidingsniveau. De originele maatschappelijke 

verzuiling ontstond in de jaren '50 en was op basis van ideologie. Er was in die tijd sprake 

van verzuiling, omdat elke ideologie zijn eigen gesegregeerde sociale netwerk en 

leefomgeving had. Hierdoor hadden de ideologieën geen contact met elkaar en kwamen zij 

elkaar weinig tegen. Wanneer de Nederlandse maatschappij als een gebouw wordt 

voorgesteld, dan is elke ideologie een zuil, die het gebouw ondersteund (o.a. Kruyt, 1962; 

Hellemans, 1990; Lijphart, 1992). De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te 

verkrijgen in welke mate er tegenwoordig sprake is van een nieuwe maatschappelijke 

verzuiling op basis van opleidingsniveau, door na te gaan in welke mate er sprake is van 

ruimtelijke en sociale segregatie onder Nijmeegse studenten. De basis van de 

verzuilingstheorie, de segregatietheorie, bestaat namelijk uit deze twee vormen van 

segregatie (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011). De ruimtelijke segregatie, de ruimtelijke 

scheiding van mensen (Ostendorf & Musterd, 2005), werd onderzocht aan de hand van de 

activiteitenruimtentheorie: de locaties waar personen komen voor hun dagelijkse bezigheden 

(Wong & Shaw, 2011; Abler & Gould, 1971). Voor studenten werden de volgende belangrijke 

activiteitenruimten gevonden: huisvesting, sportaccommodaties, uitgaansgelegenheden, 

onderwijsinstellingen, werkplekken en studentenvereniging (van der Schors, Schonewille, & 

van der Werf, 2015). Gekeken kon hiermee of de verschillende opleidingsniveaus 

verschillende activiteitenruimten bezoeken. Tijdens de literatuurstudie bleek al dat segregatie 

op basis van opleidingsniveau, etniciteit, inkomen en politieke voorkeur veel met elkaar te 

maken hadden. Ten tweede bestaat er sociale segregatie, het gebrek aan interactie tussen 

groepen personen (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011). Om dit te onderzoeken werd de 

sociale netwerk theorie gebruikt. Hierbij wordt gekeken hoe de netwerken van personen eruit 

zien (o.a. Prell, 2012; Passmore, 2011). Hiermee kon onderzocht worden of de verschillende 

opleidingsniveaus verschillende sociale netwerken hebben. De indicatoren om dit inzichtelijk 

te maken zijn: connectie (connectie met verschillende opleidingsniveaus), afstand (sterkte 

band met verschillende opleidingsniveaus), hoeveelheid (aantal contacten in eigen 

deelnetwerk), cohesie (sterkte contacten in eigen deelnetwerk), clustering (mate eigen 

deelnetwerk) en brug (verbindingen tussen deelnetwerken) (Kadushin, 2004; Passmore, 

2011).  

 

De data over de mate van ruimtelijke- en sociale segregatie is verzameld door middel van 

een enquête onder Nijmeegse MBO, HBO en WO studenten. De verzamelde data werd 
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geanalyseerd aan de hand van het computerprogramma SPSS. Om er achter te komen of de 

verschillende opleidingsniveaus significant gesegregeerd zijn, is gekeken of de gemiddelden 

van de groepen significant verschillend waren aan de hand van een Games-Howell of 

Bonferroni post-hoc toets. Daarnaast zijn verbanden tussen de variabelen getoetst aan de 

hand van een Chi-kwadraattoets of een rangcorrelatietoets van Spearman. Ten slotte 

werden frequentietabellen, kruistabellen en descriptives gebruikt als ondersteuning. Hierna 

werd gekeken hoe de ruimtelijke- en sociale segregatie elkaar beïnvloedden met de 

rangcorrelatietoets van Spearman.  

 

Onderwijsinstellingen, uitgaansgelegenheden en werkplekken bleken inderdaad voor 

significante ruimtelijke segregatie te zorgen tussen alle opleidingsniveaus. Voor 

sportgelegenheden geldt een significante ruimtelijke segregatie voor MBO en WO en voor 

studieverenigingen kon alleen een aanwijzing gevonden worden voor ruimtelijke segregatie 

bij MBO. Bij huisvesting ten slotte werden aanwijzingen gevonden voor ruimtelijke 

segregatie, maar deze bleek niet significant te zijn. Er is dus een hoge mate van ruimtelijke 

segregatie gevonden. Ook is er een duidelijke sociale segregatie geconstateerd: vrienden en 

partners worden veelal gekozen binnen het eigen opleidingsniveau en er bestaan wel 

degelijk afgesloten netwerken. De onderzochte studenten gaan het liefst en het meest om 

met het eigen opleidingsniveau. De ruimtelijke segregatie bleek de sociale segregatie ook 

over het algemeen positief te beïnvloeden. Alles bij elkaar zijn dit duidelijke aanwijzingen 

voor het bestaan van een nieuwe maatschappelijke verzuiling. Dit is echter niet het geval. 

Een groot verschil is dat de groepen op basis van opleidingsniveau niet zo sterk zijn 

afgebakend als de groepen in de jaren '50: het is mogelijk om van de ene naar de andere 

groep te gaan. Ook is verzuiling niet meer een gevolg van één enkel kenmerk (bv. 

opleidingsniveau), maar van veel verschillende kenmerken (o.a. opleidingsniveau, inkomen, 

etniciteit en politieke voorkeur). De strakke afbakening van een zuil is dus niet meer een 

goede metafoor. Een vlechtende rivier als metafoor zou wellicht beter passen. Er zijn drie 

duidelijke hoofdaftakkingen: MBO, HBO en WO. Deze aftakkingen komen echter geregeld 

weer bij elkaar en het is mogelijk om van de ene naar de andere aftakking te stromen. Een 

suggestie voor een andere naam voor de nieuwe vorm van verzuiling zou educatiebifurcatie 

kunnen zijn, dat verwijst naar het aftakken van een rivier.    
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1. Inleiding  

1.1  Projectkader 
 

Sinds enkele jaren prijken de advertenties van Promovendum, verzekeringsmaatschappij 

voor hoger opgeleiden, langs de openbare weg. Ook komt de reclame van datingsite 

eDarling, ‘voor singles met niveau’, steeds vaker langs op de televisie. Deze datingsite is niet 

de enige. Datingsites speciaal voor hoger opgeleiden schieten bij bosjes uit de grond. Deze 

verzekeringsmaatschappijen en datingsites zijn twee vormen van scheiding van de 

Nederlandse maatschappij op het gebied van opleidingsniveau. Hoger en lager opgeleiden 

komen elkaar nog maar weinig tegen hierdoor (Bovens & Wille, 2011; Visser & Dekker, 

2014, 9 december). Was vroeger ideologie lange tijd de basis van de verzuiling (Lijphart, 

1992; Hellemans, 1993), nu kan opleidingsniveau worden gezien als de nieuwe 

maatschappelijke verzuiling (Bovens & Wille, 2011; Verhoeff, 2011).  

 

De vraag of opleidingsniveau werkelijk als een nieuwe verzuiling zou kunnen worden gezien 

is voor de wetenschap zeer relevant. Bovens en Willie (2011) en Verhoeff (2011) sturen aan 

op onderzoek, dat de verzuilingstheorie in verband brengt met opleidingsniveau. Toch is 

geen wetenschappelijke literatuur gevonden, die dit verband onderzoekt. Er is wel vrij veel 

geschreven over de originele verzuilingstheorie op het gebied van ideologie van de jaren ’50 

(Hellemans, 1990; Hellemans, 1993; Schelling, 1971; Kruyt, 1957; Kruyt, 1965; Lijphart, 

1992). (Hellemans, 1993). In die tijd was de Nederlandse maatschappij gesegregeerd op het 

gebied van de ideologieën katholicisme, protestantisme, socialisme en liberalisme (Lijphart, 

1992; Hellemans, 1990; Hellemans, 1993; Kruyt, 1957). Tijdens de verzuiling leefden 

verschillende bevolkingsgroepen dus langs elkaar heen. De vraag is of dit nu geldt voor 

bevolkingsgroepen met een verschillend opleidingsniveau: leven zij ook langs elkaar heen? 

Met andere woorden: zijn zij van elkaar gesegregeerd?  

 

Segregatie is van alle tijden, zoals we ten eerste zagen in de tijd van de verzuiling 

(Hellemans, 1990; Lijphart, 1992). Een ander voorbeeld is de ruimtelijke segregatie op basis 

van ras tijdens de apartheid in Zuid-Afrika (Welsh, 2009; Beinart & Dubow, 1995), waarbij de 

Afrikaanse bevolking bij wet werd gedwongen om apart te leven van de blanke bevolking 

(Apartheidsmuseum, z.d.). Een ander voorbeeld van ruimtelijke segregatie op basis van 

etniciteit is de vorming van etnische getto’s in vele Amerikaanse steden (Mustard, 1996; 

Mustard & Ostendorf, 2009; Galster & Zobel, 1998; Denton & Massey, 1993; Lewis, 1966; 

Wilson, 1987; Clark, 1989) of de banlieus in Frankrijk (Lepoutre, 1997). Ook is er veel 

gekeken naar ruimtelijke segregatie in het onderwijs op basis van etniciteit (Herweijer & van 

den Brink, 2011; Schravensande, 28 juli 2008; Onderwijsraad, 2007; Paulle, 2007; Bakker, 
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2009; Braster & Dronkers, 2013; Gramberg & Ledoux, 2005; Zeldenrijk, 2010; Jenkins et al., 

2008). Etniciteit zou dus gezien kunnen worden als nieuwe vorm van verzuiling (Dijkstra, 

Jungbluth, & Ruiter, 2001), maar de effecten van opleidingsniveau op verzuiling zijn nog niet 

onderzocht.  

 

Het begrip segregatie is op te delen in ruimtelijke- en sociale segregatie (Zeldenrijk, 2010; 

Fonseca, 2011; Latten, 2005). Ruimtelijke segregatie is al erg veel onderzocht (o.a. 

Schelling, 1971; Denton & Massey, 1988), maar onderzoek focust zich op andere kenmerken 

dan opleidingsniveau. Over sociale segregatie is echter veel minder onderzoek gedaan. Dit 

begrip geeft niet zo zeer de ruimtelijke afscheiding aan van verschillende bevolkingsgroepen, 

maar het gebrek van interactie tussen hen (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011). Bekend is 

enkel dat personen naar personen toe trekken met overeenkomende persoonskenmerken 

(Volker, Andriessen, & Posthumus, 2014). Mogelijk geldt dit ook voor opleidingsniveau.  

 

Kortom, de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat er een kennis tekort is. 

Terwijl er al veel over verzuiling op basis van etniciteit bekend is, werd er over 

opleidingsniveau als een nieuwe vorm van verzuiling geen wetenschappelijk onderzoek 

gevonden. Daarom is ervoor gekozen om het onderbelichte onderzoeksveld van verzuiling 

en dus ruimtelijke en sociale segregatie op basis van opleidingsniveau te verkennen.  

 

Het voeren van dit onderzoek is ook voor de maatschappij zeer relevant. Door ruimtelijke 

segregatie zouden bevolkingsgroepen met een ander opleidingsniveau elkaar namelijk nog 

maar weinig tegen komen, wat voor distantiëring zou kunnen zorgen. Ook zou sociale 

segregatie voor afgescheiden sociale netwerken kunnen zorgen. Zo blijkt dat individuen zich 

identificeren met een bepaald opleidingsniveau (Stubager, 2009). Hierdoor ontstaat er een 

kloof tussen hoger en lager opgeleiden (Lange, Tolsma, & Wolbers, 2015; Latten, 2005; 

Bovens & Wille, 2011; Verhoeff, 2011). Scheffer (2000) gaat zelfs zo ver om de 

kennismaatschappij een kastenmaatschappij te noemen, waarin lagere klassen niet meer 

mee kunnen komen. Ruimtelijke- en sociale segregatie zouden elkaar kunnen versterken. 

Wanneer personen elkaar namelijk weinig zien, kan verzuiling van netwerken en dus sociale 

segregatie ontstaan (Kadushin, 2004). Dit heeft nadelige gevolgen voor het sociaal kapitaal, 

de hulpbronnen of de waarde, die verkregen worden van andere personen in een netwerk 

(Kadushin, 2004; Passmore, 2011). Segregatie wordt ook vaak als een probleem gezien en 

de drijfveer achter sociale problemen in wijken (Mustard, 2009; Tesser, van Praag, van 

Dusteren, Herweijer, & van der Wouden, 1995). Mustard (2009) geeft dan ook aan dat er 

naar een evenwichtigere bevolkingssamenstelling gestreefd moet worden. Door erachter te 

komen in welke mate bevolkingsgroepen met verschillende opleidingsniveaus ruimtelijk en 
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sociaal gesegregeerd zijn, kan er een bijdrage worden geleverd om deze segregatie in de 

toekomst te beïnvloeden. Het zou hierbij kunnen gaan over het voorkomen van segregatie of 

het stimuleren van segregatie. Ook al wordt segregatie namelijk vaak als iets negatiefs 

gezien, het zou ook positieve effecten kunnen hebben. Ponds, van Ham en Marlet (2015) 

wijzen erop dat segregatie ook zou kunnen zorgen voor het ontstaan van een groot 

draagvlak van bepaalde voorzieningen, omdat personen dan vaak dezelfde vraag hebben. 

Ook passen de leefstijlen van personen dan vaak beter bij elkaar, zodat er minder overlast 

van anderen is. Daarnaast wijst Kadushin (2004) erop dat personen, die op elkaar lijken, 

vaak sterkere relaties krijgen. Toch kiest de gemeente Nijmegen voor een antisegregatie 

beleid (Gemeente Nijmegen, 2011). Dit gaat vooral over het tegengaan van segregatie in het 

onderwijs. Maar ook bestaat er beleid dat de negatieve gevolgen van deze segregatie in het 

onderwijs wil voorkomen (Gemeente Nijmegen, 2008). Sociale en ruimtelijke segregatie door 

opleidingsniveau zijn ook een gevolg van het segregeren in het onderwijs. Het is dus 

bruikbaar om te weten hoe het met de segregatie gesteld is bij Nijmeegse studenten. 

 

1.2  Doelstelling 
 

Door de beperkte wetenschappelijke kennis over maatschappelijke verzuiling op basis van 

opleidingsniveau, past een theoriegerichte aanpak het beste bij dit onderzoek. Bij een 

theoriegerichte aanpak is het doel namelijk om meer kennis te creëren (Vennix, 2011). Om te 

kunnen bepalen in welke mate er sprake is van een nieuwe maatschappelijke verzuiling, is 

het belangrijk om de mate van ruimtelijke en sociale segregatie op basis van 

opleidingsniveau te bepalen. Er zal hiervoor gericht gekeken worden naar de situatie van 

sociale en ruimtelijke segregatie in Nijmegen, aangezien daar opleidingsinstellingen van alle 

opleidingsniveaus aanwezig zijn. Als doelgroep is gekozen voor de studenten van de 

opleidingsniveaus MBO, HBO en WO. Dit wordt in de methode nader toegelicht (p. 29). Met 

de inzichten uit dit onderzoek zou duidelijk kunnen worden of er sprake is van een nieuwe 

maatschappelijke verzuiling door een lage mate van contact (sociale segregatie) tussen 

Nijmeegse studenten met verschillende opleidingsniveaus en waar deze segregatie zich 

ruimtelijk afspeelt (ruimtelijke segregatie). Dit leidt tot de volgende doelstelling:  

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in welke mate er sprake is van een nieuwe 

maatschappelijke verzuiling op basis van de opleidingsniveaus MBO, HBO, en WO, door te 

toetsen of er tussen deze verschillende opleidingsniveaus bij Nijmeegse studenten sprake is 

van ruimtelijke en sociale segregatie.  
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De inzichten, die voortkomen uit het realiseren van de doelstelling, zouden de Nijmeegse 

gemeente bovendien handvatten kunnen geven om haar antisegregatie beleid gerichter in te 

zetten bij studenten. Echter, de focus blijft theoriegericht.  

 

1.3  Vraagstelling 
 

Om de doelstelling te realiseren, dient de volgende vraagstelling beantwoord te worden: 

 

In welke mate is er sprake van een nieuwe maatschappelijke verzuiling door ruimtelijke en 

sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau?  

 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn er enkele deelvragen opgesteld: 

 

1. In welke mate is er sprake van ruimtelijke segregatie van Nijmeegse studenten op basis 

van opleidingsniveau? 

2. In welke mate is er sprake van sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van 

opleidingsniveau? 

3. Hoe zijn de ruimtelijke en sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van 

opleidingsniveau verbonden? 

4. Leidt ruimtelijke en sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van 

opleidingsniveau tot maatschappelijke verzuiling? 

 

1.4  Onderzoeksmodel 
 

Om inzicht te verkrijgen over de mate van een nieuwe maatschappelijke verzuiling door 

ruimtelijke en sociale segregatie van Nijmeegse studenten, was het ten eerste belangrijk om 

theorieën te verduidelijken (a). Zo moest duidelijk worden wanneer er sprake is van 

verzuiling. Hiervoor werd een literatuurstudie gedaan. Daarnaast was het belangrijk om een 

literatuurstudie te doen over segregatie. Tijdens deze literatuurstudie bleek dat het lastig was 

om deze segregatie te meten. Besloten werd daarom om dit te meten met twee andere 

theorieën (zie theoretisch kader): de sociale netwerk theorie en de activiteitenruimten 

theorie. Ook hier werd een literatuurstudie over gedaan worden. Deze theorieën vormden 

dus het analytisch kader van dit onderzoek (b). Met dit analytisch kader werd een enquête 

gevormd over de ruimtelijke en sociale segregatie van Nijmeegse studenten op de 

verschillende opleidingsniveaus (c). Deze enquêtes werden in de vierde stap geanalyseerd 

met het programma SPSS (d), waarmee conclusies werden gevormd (e). Alle vijf de stappen 

zijn te zien in het onderzoeksmodel (zie afbeelding 1) 
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Afbeelding 1: Onderzoeksmodel 

 

1.5  Leeswijzer 
 

In hoofdstuk twee wordt in de eerste paragraaf de theorie van het onderzoek besproken, 

beginnend bij de verzuilingstheorie in de eerste deelparagraaf van paragraaf één en dan 

focussend op de segregatietheorie in de tweede deelparagraaf. In de laatste deelparagraaf 

van het theoretisch kader wordt het begrip opleidingsniveau besproken. Hierna volgt de 

tweede paragraaf, welke het conceptueel model van het onderzoek bespreekt. Nu de theorie 

achter het onderzoek verduidelijkt is, kan gelezen worden hoe het onderzoek werd 

aangepakt in de methodologie, hoofdstuk drie. Beginnend met een paragraaf over de 

onderzoeksstrategie, waarin de aanpak van het onderzoek te lezen is, waarna het 

onderzoeksmateriaal in de tweede paragraaf besproken wordt. Deze paragraaf zet uiteen 

welke onderzoeksmaterialen belangrijk zijn voor het onderzoek. Opvolgend op het 

methodologische derde hoofdstuk is hoofdstuk vier over Nijmegen als casestudy te lezen. 

Hierin wordt de case verduidelijkt en besproken. De analyse is te lezen in hoofdstuk vijf en 

bespreekt de analyse per deelvraag. In de eerste paragraaf van het hoofdstuk valt dus te 

lezen hoe het met de ruimtelijke segregatie gesteld is onder Nijmeegse studenten, gevolgd 

door sociale segregatie in paragraaf twee. In de derde paragraaf staat beschreven hoe deze 

ruimtelijke en sociale segregatie verbonden zijn. In paragraaf vier wordt geschreven in of 

(a) (b) (c) (d) (e)

Theorie 

Segregatie 

Theorie  

verzuiling 

Analyse 

data 

Analytisch 

kader 

segregatie 

Conclusie Enquêtes 

segregatie 

HBO’ ers 

Enquêtes 

segregatie 

MBO’ ers 

Enquêtes 

segregatie 

WO’ ers    

Activiteit

enruimte 

theorie 

Sociale 

Netwerk 

Theorie 
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ruimtelijke en sociale segregatie leidt tot maatschappelijke verzuiling. Op deze manier kon in 

hoofdstuk zes de conclusie en discussie van het onderzoek beschreven worden, waarna de 

aanbevelingen opgesteld zijn. Afgesloten wordt met een reflectie op het algehele proces, de 

methode en theorie.  
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2. Theorie 
 

2.1  Theoretisch kader 
 

 

Er zijn meerdere theorieën die voor dit onderzoek van belang zijn. Het hoofdstuk begint met 

een bespreking van de verzuilingtheorie. Daarna zal de segregatietheorie aan bod komen. 

Om de segregatie meetbaar te maken voor dit onderzoek is het belangrijk om de 

activiteitenruimten theorie en de sociale netwerk theorie te bespreken. Hierna wordt 

afgesloten met een paragraaf over het conceptueel model.  

 

2.1.1 De Verzuilingstheorie 
 

De verzuilingstheorie ontstond in de jaren ’50 en gaat over de segregatie van de 

Nederlandse maatschappij op het gebied van ideologie (Hellemans, 1993). Hellemans 

(1993) visualiseert de verzuilingstheorie met een gebouw dat ondersteunt wordt door 

meerdere zuilen. Dit gebouw staat voor de Nederlandse maatschappij en de zuilen staan 

voor de verschillende gesegregeerde bevolkingsgroepen hierin (zie afbeelding 2) 

(Hellemans, 1993; Hellemans, 1990). Wellicht heeft hij dit gedaan om zijn theorie beeldend 

te maken en zo sneller aannemelijk. Kruyt voegt hieraan toe dat de gesegregeerde 

bevolkingsgroepen, de zuilen, ‘levensbeschouwelijke compartimenten’ zijn (Kruyt, 1957, p). 

In zijn definitie komt dus het belang van ideologie om de hoek kijken. Lijphart (1992) geeft 

aan dat het om vier belangrijke ideologieën gaat: katholicisme, protestantisme, socialisme en 

liberalisme. Ook Hellemans (1990, p. 25) benadrukt het belang van ideologie in zijn definitie. 

Een zuil is volgens hem een ‘ideologisch en subcultureel geïntegreerd netwerk van 

meerdere, domein specifieke, met een representatiemonopolie uitgeruste organisaties’. Hij 

geeft dus aan dat elke zuil zijn eigen organisaties had, die enkel de eigen ideologie 

representeerde. Met organisaties wordt door Hellemans (1990) elke vereniging bedoeld, die 

een organiserend vermogen heeft op haar leden. Zo bestond er tijdens de verzuiling 

bijvoorbeeld een vakbond voor elke ideologie. Hellemans voegt dus het belang van 

organisaties in de verschillende zuilen toe aan de definitie. Kruyt (1957, p. 12) voegt aan 

deze definities nog de overkoepelende maatschappij toe: ‘Zuilen zijn op 

levensbeschouwelijke grondslag gebaseerde, wettelijk gelijkgerechtigde blokken van 

maatschappelijke organisaties en samenlevingsvormen binnen een grotere, 

levensbeschouwelijk gemengde, maar raciaal en etnisch overwegend homogene, 

democratische maatschappij (natie).’  
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Afbeelding 2: de verzuiling als geldende in de jaren ’50 tot ’70. Bewerkt overgenomen van www.geschiedenis.nl 

 

Alle auteurs blijken het eens te zijn dat het om gesegregeerde bevolkingsgroepen gaat. Ook 

komt duidelijk naar voren dat het hier om een segregatie op basis van ideologie gaat. Dit is in 

de huidige maatschappij anders. In de jaren ’70 ontstond afbrokkeling van de verzuiling en 

sindsdien komt verzuiling op basis van ideologie nauwelijks meer voor (Lijphart, 1992; 

Hellemans, 1990). Wel geeft Bovens (2012) aan dat opleidingsniveau ook kan leiden tot 

verschillende ideologieën. Hoger- en lager opgeleiden denken volgens hem heel anders over 

bepaalde aspecten, zoals opvoeding of politiek. Het is ook interessant dat Kruyt (1957) in zijn 

definitie het bestaan van een etnisch homogene maatschappij benadrukt. Blijkbaar hadden 

Nederlanders in deze tijd allemaal dezelfde etniciteit. Waarschijnlijk benadrukt hij dit zo 

duidelijk om aan te geven dat de verzuiling enkel op het gebied van ideologie gebeurde. Nu 

is Nederland echter multicultureel: Nederland is etnisch gezien niet meer homogeen (CBS, 

2004). Dit maakt het wellicht lastig om één factor, zoals opleidingsniveau te isoleren en hier 

conclusies over verzuiling aan te verbinden. Mogelijk spelen andere factoren, zoals etniciteit 

hierbij namelijk ook een rol.   

 

In de theorieën wordt verzuiling op verschillende manieren meetbaar gemaakt (Lijphart, 

1992; Rogier, 1956; Lijphart, 1977; Kruyt, 1962). Er wordt dus verschillend naar het begrip 

gekeken. Kruyt (1962) kijkt vooral naar de rol die organisaties spelen in het verzuilingsproces 
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en splitst verzuiling op in drie begrippen: institutionele verzuilingsgraad (verhouding van 

verzuilde en niet-verzuilde organisaties tot elkaar), interne integratiegraad (stevigheid van 

banden tussen verschillende organisaties met eenzelfde ideologie) en vullinggraad 

(numerieke verhouding tussen aangetrokken leden en het aantal potentiële leden). Lijphart 

(1992 en 1977) heeft twee verschillende onderzoeken over dimensies geschreven en kijkt 

vooral naar verzuiling van netwerken. In 1977 beschreef hij vijf verschillende criteria om van 

verzuiling te kunnen spreken. Ten eerste moet er een rol van ideologie in een zuil zijn. Ten 

tweede moet er een georganiseerd netwerk zijn in een zuil. Ten derde bestaat er cohesie 

binnen het netwerk van een zuil. Ten vierde zijn de zuilen gesloten, er bestaat weinig contact 

tussen verschillende zuilen. Ten slotte wordt gedrag binnen een zuil gestuurd door zijn elites 

(Lijphart, 1977; Keman, 2011). In 1992 publiceerde Lijphart echter nog een onderzoek, 

waarin hij deze laatste indicator achterwegen liet. Blijkbaar bleken elites toch geen 

belangrijke indicator te zijn van verzuiling. In de dimensies van Hellemans (1993 en 1990) 

komt juist duidelijk de ruimtelijke segregatie van de verschillende bevolkingsgroepen, de 

segregatie van leefomgeving, naar voren. Rogier (1956) bekijkt verzuiling vanuit zowel de 

segregatie van leefomgevingen als netwerken. Hij splitst verzuiling op in twee dimensies. 

Ten eerste kijkt hij of elke ideologie zijn eigen aparte leefomgeving heeft. Ten tweede heeft 

elke bevolkingsgroep op basis van ideologie een eigen deelnetwerk.  

 

Nu is het natuurlijk de vraag welke dimensies het bruikbaarst zijn voor dit onderzoek. 

Aangezien organisaties, zoals een vakbond, geen grote rol meer spelen in de verzuiling van 

de huidige maatschappij, zijn de dimensies van Kruyt (1962) minder bruikbaar de 

dataverzameling over opleidingsniveaus. Immers, een vakbond bijvoorbeeld is niet meer 

speciaal voor een bepaalde bevolkingsgroep, hetgeen 60 jaar geleden wel het geval was. 

Datingsites voor hoger opgeleiden of een krant als het NRC zouden gezien kunnen worden 

als een soort organisatie, echter een groot verschil met vroeger is dat zij wettelijk niemand 

meer mogen buitensluiten. Wat opvalt is dat de dimensies van Lijphart duidelijk gaan over de 

segregatie van netwerken, sociale segregatie (Kadushin, 2004). Hellemans (1993) geeft juist 

het belang van een gesegregeerde leefomgeving (ruimtelijke segregatie) aan voor het 

ontstaan van verzuiling. Rogier (1956) voegt deze segregatie van netwerken en 

leefomgeving samen in zijn dimensies. Dit lijkt een volledigere blik te geven op de 

segregatie, aangezien Zeldenrijk (2010), Fonseca (2011) en Latten (2005) aangeven dat 

segregatie zowel een ruimtelijke als een sociale variant heeft. Aangezien het doel van dit 

onderzoek is om naar deze volledige segregatie te kijken, is de definitie van Rogier (1956) 

het meest passend voor dit onderzoek. Om de verschillende dimensies inzichtelijker te 

maken, zijn zij weergegeven in afbeelding drie. De overeenkomende dimensies zijn onder 

dezelfde naam gecategoriseerd. Dimensies met betrekking tot ruimtelijke segregatie zijn licht 
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blauw gekleurd en dimensies, die bij sociale segregatie passen, hebben een donkere kleur 

gekregen. Aangezien de dimensies van Kruyt (1962) niet bruikbaar zijn voor het onderzoek, 

zijn zij niet opgenomen in het model.  

 

Lijphart (1977) Lijphart (1992) Hellemans  Rogier  

Eigen ideologie Eigen ideologie  Eigen ideologie 

  Gesegregeerde 

leefomgeving 

Gesegregeerde 

leefomgeving 

Gesegregeerde sociale 

netwerken 

Gesegregeerde sociale 

netwerken 

 Gesegregeerde sociale 

netwerken 

Netwerkcohesie Netwerkcohesie   

Weinig contact buiten 

zuil 

Weinig contact buiten zuil   

Sturing elites    

Afbeelding 3: dimensies verzuiling 

 

2.1.2 De Segregatietheorie 
 

In de voorgaande paragraaf is besproken dat verzuiling een gevolg is van segregatie van 

verschillende bevolkingsgroepen (Hellemans, 1990; Hellemans, 1993; Kruyt, 1957; Lijphart, 

1992; Rogier, 1956). Beide vormen van segregatie, ruimtelijke en sociale segregatie, worden 

afzonderlijk besproken in de volgende deelparagrafen. 

 

2.1.2.1 Ruimtelijke segregatie 
 

Het onderwerp ruimtelijke segregatie hield al veel auteurs bezig door de tijd heen (Schelling, 

1971; Denton & Massey, 1988; PBL, 2010; Bolt, 2002; Bolt & van Kempen, 1997; Borjas, 

1997; Clark, 1989; Denton & Massey, 1993; Kleinhans et al., 2007; Latten, 2005; Lepoutre, 

1997; Massey & Fong, 1990; Mustard, 2009; Mustard, 1996; Mustard & Ostendorf, 2009; 

Mustard & van Kempen, 2007; Musterd et al., 1998; Planbureau voor de Leefomgeving, 

2010; Scheffer, 2000; Schelling, 1971; Tesser et al., 1995; VROM, 2007; Wilson, 1987; van 

Amersfoort & de Klerk, 1987). Er wordt gesproken van ruimtelijke segregatie wanneer een 

bepaalde bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in een bepaald gebied of gescheiden 

van andere bevolkingsgroepen (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). Ostendorf en 

Musterd sluiten zich hierbij aan en definiëren segregatie als volgt: “Segregatie gaat over de 

al dan niet gelijkmatige verdeling van een bepaalde categorie over een bepaalde ruimtelijke 

eenheid, gegeven een ruimtelijke onderverdeling en gegeven een bepaalde omvang van de 

betreffende categorie.” (2005, p. 78). Een duidelijke stroming binnen de literatuur over 

segregatie kijkt naar de woonsegregatie van bevolkingsgroepen. Tesser et al. (1995) laten 
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het begrip ‘wonen’ dan ook duidelijk terug komen in hun definitie. Zij spreken van ruimtelijke 

segregatie wanneer bepaalde bevolkingsgroepen gescheiden wonen van andere 

bevolkingsgroepen. Lindner (2002, p. 3) sluit zich hierbij aan en definieert ruimtelijke 

segregatie als ‘de mate waarin mensen van een bepaalde groep bij elkaar in de buurt 

wonen’.  

 

Bij het bekijken van de onderzoeken naar ruimtelijke segregatie bleek dat elke auteur het 

fenomeen vanuit een ander oogpunt bekeek. Zo bleek dat segregatie kan voorkomen op 

basis van veel verschillende eigenschappen van de mens, zoals geslacht, leeftijd, inkomen, 

taal, religie, huidskleur, smaak, comparatief voordeel en historische locatie (Schelling, 1971). 

Latten (2005) en Scheffer (2000) voegden hier opleidingsniveau aan toe en Denton & 

Massey (1993 en 1988), Massey en Fong (1990), Bolt (2002), Musterd, et al. (1998), Bolt en 

van Kempen (1997) en Tesser et al. (1995) zien ook etniciteit als een belangrijk punt waarop 

ruimtelijke segregatie terug is te zien.  

 

Veel meer gevonden onderzoek gaat over etnische segregatie dan over segregatie op basis 

van opleidingsniveau (Denton & Massey, 1993; Denton & Massey, 1988; Massey & Fong, 

1990; Bolt G. , 2002; Musterd, et al., 1998; Bolt & van Kempen, 1997; Tesser et al., 1995). 

Wellicht zou dit kunnen komen doordat segregatie op basis van etniciteit zichtbaarder is en 

een gevoel van racisme oproept. In een wereld, waarin bepaalde etniciteiten ooit behoorlijk 

achtergesteld werden, kan dit zeer gevoelig liggen. Op deze manier zou segregatie op basis 

van etniciteit problematischer gevonden kunnen worden en daarom de focus krijgen in 

onderzoek. Daarnaast geven Kuipers en Van den Haak (2014) aan dat opleidingsniveau 

gêne oproept en daardoor wellicht vermijding van gesprek over het onderwerp. Denton en 

Massey (1993) schrijven over hoe etnische segregatie nog steeds duidelijk in Amerika 

bestaat en Massey en Fong schrijven hoe dit terug te zien is in de kwaliteit van de buurt 

(1990). Deze etnische segregatie kan zich uiten in etnische getto’s (Mustard, 1996; Mustard 

& Ostendorf, 2009; Galster & Zobel, 1998; Denton & Massey, 1993; Lewis, 1966; Wilson, 

1987; Clark, 1989) of in het ontstaan van gated communities, waarbij mensen zich fysiek van 

andere bevolkingsgroepen afsluiten door middel van hekken (Blakely & Snyder, 1999; Low, 

2001). In Nederland is er ook nog altijd sprake van etnische segregatie (Ponds, et al., 2015), 

maar over gated communities kan niet gesproken worden (Hamers, et al., 2007). Er is ook 

veel geschreven over segregatie op basis van etniciteit in het onderwijs (Herweijer & van den 

Brink, 2011; Schravensande, 28 juli 2008; Onderwijsraad, 2007; Paulle, 2007; Bakker, 2009; 

Braster & Dronkers, 2013; Gramberg & Ledoux, 2005; Zeldenrijk, 2010; Jenkins et al., 2008). 

Segregatie komt veel in het onderwijs terug en houdt ‘uneven distribution across schools of 

children from different socio-economic backgrounds’ in (Jenkins et al., 2008, p. 1).  
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Samenhang soorten segregatie 

In de multiculturele samenleving van tegenwoordig zou de focus op één soort segregatie 

lastig kunnen zijn. Kleinhans et al. (2007) geven aan dat bevolkingsgroepen met een laag 

inkomen vaak niet in dezelfde leefomgeving wonen als mensen met een hoog inkomen. De 

Mooij et al. (2012) geven daarbij aan dat mensen met een laag inkomen vaak ook laag 

opgeleid zijn. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat deze relatie klopt, zou dit een duidelijke 

verwachting voor het onderzoek kunnen geven, namelijk ruimtelijke segregatie door 

opleidingsniveau. Ook etniciteit beïnvloed de hoogte van het inkomen volgens Bos en 

Renooy (2005). Allochtone personen verdienen volgens hen namelijk minder geld dan 

autochtone personen. Daarnaast blijken inkomen en politieke voorkeur effect op elkaar te 

hebben. Volgens Bovens 2012 is SP een politieke partij waar vooral personen met een lager 

inkomen op stemmen. D66 zou vooral een politieke partij zijn voor personen met een modaal 

inkomen en Groenlinks en VVD trekken vooral stemmers met een hoog inkomen. Naast de 

effecten van opleidingsniveau op het inkomen van personen, beïnvloed etniciteit ook het 

opleidingsniveau. Volgens Gouweleeuw en Harmsen (2004) en het CBS (2004) zijn 

allochtonen vaak minder hoog opgeleid dan autochtonen. Wel kiezen steeds meer 

allochtonen voor een hoog opleidingsniveau tegenwoordig (SCP, 2003). Ook de politieke 

voorkeur wordt beïnvloed door de etniciteit van personen (Tillie & Heelsum, 2006; Saggar & 

Heath, 1999). Ten slotte blijkt politieke voorkeur ook verband te houden met 

opleidingsniveau (Bovens & Willie, 2011; Bovens, 2015 ). Dit lijkt erg op de verdeling van 

stemmers op basis van inkomen. Hoger opgeleiden stemmen volgens Bovens (2015) op 

‘kosmopolitische’ partijen, die sociaalliberaal zijn en zich richten op aspecten als milieu, 

onderwijs en cultuur. De partijen hebben ook een positieve houding tegenover 

multiculturalisme, immigratie en de EU. Hier tegenover staan juist de nationalistische partijen 

als PVV of SP. Met doelen als criminaliteitsbestrijding en nationale identiteit en een 

negatieve blik op immigratie en multiculturalisme trekken zij vooral lager opgeleiden (Keman 

& Pennings, 2011, pp. 253- 56). Het blijkt dus dat de verschillende soorten segregatie elkaar 

beïnvloeden. Waarschijnlijk zullen er meer kenmerken zijn waarop gesegregeerd kan 

worden, zoals bijvoorbeeld geslacht. De bovengenoemde verbanden kwamen echter vooral 

terug in de literatuurstudie. De bovengenoemde verbanden zijn ter verduidelijking ook 

weergegeven in afbeelding 4.  
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Activiteitenruimten 

Tijdens de literatuurstudie werden geen bruikbare handvatten gevonden om ruimtelijke 

segregatie meetbaar te maken. De bekendste indicatoren voor ruimtelijke segregatie gaan 

over woonsegregatie (Massey en Denton; 1988) en zijn dus ook niet bruikbaar. Om 

ruimtelijke segregatie toch meetbaar te kunnen maken werd daarom terug gegrepen op de 

verzuilingstheorie. In de dimensies van verzuiling komt ruimtelijke segregatie terug als 

‘gesegregeerde leefomgeving’ (Rogier, 1956). De leefomgeving bestaat uit “op elkaar 

inwerkende systemen die de mens in staat stellen in een aantal basisbehoeften te voorzien: 

voedsel, bescherming (door bijvoorbeeld woningen en waterkeringen), verplaatsing, 

verwerving van inkomen, vertoeven in een prettige omgeving” (Leefomgeving, 2014, p. 23). 

De leefomgeving is dus de ruimte waar men in leeft, de plekken waar activiteiten gedaan 

worden. De ‘activity space theory’, of activiteitenruimtentheorie past hier goed bij (Wong & 

Shaw, 2011; Abler & Gould, 1971). Activiteitenruimten zijn namelijk ‘the subset of all 

locations within which an individual has direct contact as a result of his or her day-to-day 

activities’ (Golledge & Stimson, 1997, p. 279). Horton en Reynolds (1971, p. 37) hebben een 

bijna identieke definitie: een activiteitenruimte is “the subset of all urban locations with which 

the individual has direct contact as the result of day-to-day activities”. Het valt op dat zij 

Afbeelding 4: verbanden tussen opleidingsniveau, inkomen, etniciteit en politieke voorkeur 
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specifiek naar stedelijke locaties verwijzen, blijkbaar zijn zij van mening dat hier de meeste 

dagelijkse activiteiten gebeuren. Vallée, Cadot, Grillo, Parizot en Chauvin (2010, p. 2) sluiten 

zich bij Horton en Reynolds aan, met de kleine uitzondering dat zij het niet over locaties 

hebben, maar over ruimte in het algemeen: 'Activity space may be defined as the space 

within which people move about or travel in the course of their daily activities’. Zij geven ook 

niet specifiek aan dat het om stedelijke locaties gaat, blijkbaar zijn zij juist van mening dat de 

dagelijkse activiteiten van personen ook buiten de stad plaatsvinden. Given en Leckie (2003) 

geven aan dat ruimte zowel kan doelen op een private ruimte als een publieke ruimte. Een 

specifiek veld binnen de activiteitenruimtentheorie kijkt naar de ruimtelijke weergave van 

activiteitenruimten. Newsome et al. (1998, p. 358) passen hier hun definitie op aan: ‘activity 

space refers to the graphical representation of the space within which a group of activities 

are carried out for an individual or a household’.  

 

In de onderzoeken over activiteitenruimten zijn veel verschillende plekken genoemd. Maier et 

al. (1977) noemen thuis, het huis van vrienden, winkels en sportaccommodaties als 

mogelijke dimensies. Vallée et al. (2010) voegen hier diensten (postkantoor en bank), 

restaurants en cafés bij en Newsome et al. (1998), Given en Leckie (2003), Wong en Shaw 

(2011) en Schönfelder en Axhausen (2002) noemen ook het belang van scholen. Ten slotte 

hebben Given en Leckie (2003) het nog over parken en andere openbare ruimtes als 

winkelcentra, galerijen en bibliotheken. Hieruit blijken de volgende plekken van belang om de 

activiteitenruimte van personen te representeren: thuis, het huis van vrienden, winkels of 

winkelcentra, sportaccommodaties, openbare gebouwen (postkantoren, banken, parken, 

galerijen, bibliotheken, scholen) en cafés en restaurants. Deze plekken zouden dus voor 

ruimtelijke segregatie kunnen zorgen, doordat personen van een bepaald opleidingsniveau 

bijvoorbeeld naar andere cafés gaan dan personen van een ander opleidingsniveau. 

Hierdoor komen zij elkaar niet tegen. Niet elke dimensie is voor studenten relevant. 

Studenten geven vooral vaak geld uit aan de volgende plekken: huisvesting, 

sportaccommodatie, uitgaansgelegenheden en studie (van der Schors, et al., 2015). 

Wanneer er dan vanuit gegaan wordt dat de plekken waar studenten vaak geld uitgeven de 

plekken zijn waar zij vaak komen, kan ervan uitgegaan worden dat dit belangrijke plekken 

zijn voor studenten. Schors et al. (2015) voegen zelfs een nieuwe plek toe: studenten geven 

vaak geld uit aan studentenverenigingen, blijkbaar is dit voor hen ook een belangrijke plek. 

De werkplek vormt voor studenten juist een belangrijke plek om geld te verdienen (van der 

Schors, et al., 2015), hier komen zij dus ook vaak. Op deze manier blijven er 

studentenactiviteitenruimten over, de belangrijkste activiteitenruimten voor studenten: 

huisvesting, sportaccommodatie, uitgaansgelegenheden, studie, werkplek en 

studentenvereniging. Voor elk opleidingsniveau worden dezelfde activiteitenruimten gebruikt, 
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zodat deze vergeleken konden worden. Volgens de theorie zou er dus sprake zijn van 

ruimtelijke segregatie wanneer de opleidingsniveaus gescheiden van elkaar wonen, sporten, 

les krijgen, uitgaan en studentenverenigingen bezoeken.  

 

2.1.2.2 Sociale segregatie 
 

Naar de sociale variant van segregatie is, zoals in de inleiding vermeld, minder onderzoek 

gedaan. Wellicht zou dit kunnen komen doordat de sociale variant minder zichtbaar is dan de 

ruimtelijke variant. Immers, de ruimtelijke scheiding van mensen is duidelijk zichtbaar voor de 

buitenwereld, maar de scheiding van netwerken is niet direct waarneembaar. Hierdoor zullen 

problemen, ontstaan door sociale segregatie, ook minder duidelijk zichtbaar zijn. 

 

Sociale segregatie wordt gedefinieerd als een gebrek aan interactie tussen verschillende 

bevolkingsgroepen (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011). Volker et al. (2014) geven aan dat 

hoger opgeleiden bijvoorbeeld vooral met andere hoger opgeleiden omgaan. De segregatie 

van sociale netwerken kan op basis van verschillende persoonskenmerken gebeuren. 

Personen vormen namelijk vaak een netwerk met personen met dezelfde 

persoonskenmerken (Passmore, 2011). Fonseca (2011) geeft aan dat ruimtelijke en sociale 

segregatie elkaar kunnen versterken. Daarom is het interessant om te onderzoeken hoe 

ruimtelijke en sociale segregatie verbonden zijn (zie deelvraag drie). Duidelijke indicatoren 

zijn niet gevonden voor sociale segregatie. Rogier (1956) gaf in zijn dimensies over 

verzuiling echter al aan dat het om de segregatie van sociale netwerken gaat. Ook Kadushin 

(2004) spreekt van de mogelijke verzuiling van sociale netwerken. Dit komt volgens 

Trappenburg (2016, p. 93) doordat personen altijd opzoek zijn naar ‘ons soort mensen’. 

Tijdens de verzuiling van de jaren ’50 was iemand jouw soort mens, wanneer hij of zij 

dezelfde ideologie had (Lijphart, 1992). Nu kunnen dat ook andere kenmerken zijn, zoals 

opleidingsniveau.  

 

Sociale netwerken theorie 

Het idee van sociale netwerken komt van Barnes (University of Twente, z.d.; Passmore, 

2011; Wasserman & Faust, 1994). Hij beschreef de relaties tussen personen in Noorwegen  

en hoe deze relaties netwerken vormden (Barnes, 1954). Later werden zijn ideeën verder 

uitgewerkt tot de ‘Social Network Theory’, of sociale netwerk theorie (Prell, 2012; Passmore, 

2011; Wasserman & Faust, 1994; University of Twente, z.d.). De theorie gaat over 

netwerken, die bestaan uit meerdere actoren en de relaties tussen hen (Wasserman & 

Faust, 1994; University of Twente, z.d.; Kadushin, 2004). Wasserman en Faust (1994) geven 

aan dat een relatie een verbintenis tussen twee personen (actoren) is. Kadushin (2004) is 

van mening dat deze verbintenis kan ontstaan doordat de actoren een kenmerk delen of 
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wanneer er beweging tussen hen plaatsvindt in de vorm van objecten of gevoelens. Het gaat 

hier dus niet alleen om liefde gebonden relaties. Relaties kunnen juist op veel verschillende 

manieren ontstaan: door vriendschap, overdracht hulpmiddelen, verenigingen, gesprekken, 

formeel of biologisch (Wasserman & Faust, 1994).  

 

Een netwerk kan gezien worden als een set van relaties tussen verschillende actoren 

(Kadushin, 2004). In het netwerk worden de actoren met knooppunten aangegeven (zie 

nummers in afbeelding 5) en de relaties tussen hen door pijlen, ook wel verbindingen 

genoemd (Prell, 2012; Passmore, 2011). De knooppunten, 

waarmee een persoon verbonden is, staan voor de sociale 

contacten van die persoon (Passmore, 2011). De meest 

voorkomende manier om deze actoren en hun relaties af te 

beelden, is het gebruik van een sociogram (zie afbeelding 5): 

een ruimtelijke weergave van knooppunten (actoren), met al 

hun directe relaties (verbindingen) naar andere actoren 

(Wasserman & Faust, 1994). In de afbeelding is terug te zien 

dat een relatie een richting kan hebben (n2 heeft een relatie 

met n1, maar andersom is dit niet het geval) of wederkerig kan 

zijn (n1 en n4 hebben een relatie met elkaar).  

 

In de literatuur wordt onderscheidt gemaakt tussen verschillende soorten netwerken: 

egocentrisch-, sociocentrisch- en open-systeem netwerken (Kadushin, 2004). Egocentrische 

netwerken zijn netwerken om één individu heen, zo’n netwerk heeft dus één knooppunt. 

Sociocentrische netwerken zijn netwerken ontstaan in een bepaalde beperkte context, zoals 

bijvoorbeeld de studenten van een bepaalde universiteit. Het gaat hier dus om 

deelnetwerken. Open-systeem netwerken daarentegen zijn netwerken zonder een duidelijke 

grens, het zijn veel verschillende egocentrische- of sociocentrische netwerken bij elkaar 

(Kadushin, 2004). De netwerken van de verschillende opleidingsniveaus zouden gezien 

kunnen worden als verschillende sociocentrische netwerken. De netwerken zijn namelijk 

begrensd door de muren van de onderwijsinstellingen. De bedoeling van dit onderzoek is om 

de sociocentrische netwerken van Nijmeegse studenten van de verschillende 

opleidingsniveaus te onderzoeken. Gaat het hier echt om afgesloten netwerken, of zijn er 

ook relaties tussen de verschillende opleidingsniveaus? Om hier achter te komen worden 

personen ondervraagt over hun egocentrische netwerken.  

 

In de verschillende onderzoeken werd getracht indicatoren op te stellen voor netwerken. 

Passmore (2011) en Kardushin (2004) zijn hier in geslaagd. Passmore (2011) behandelt de 

Afbeelding 5: Voorbeelden van sociaal 

netwerk. Overgenomen van Passmore 

(2011, p. 86) 
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indicatoren wiskundig: de indicatoren kunnen berekend worden met een formule. Kardushin 

(2004) geeft juist indicatoren, die bruikbaar zijn voor het opstellen van een enquête. Beiden 

lijken ze op elkaar en het combineren vormt dus een goede rij indicatoren. Niet elke indicator 

is echter relevant voor het onderzoek, omdat sommigen ze niet te operationaliseren zijn in 

een enquête of niet passen bij de vraagstelling van het onderzoek. Aangezien het om een 

groot aantal indicatoren gaat, is er voor gekozen om deze op te splitsen in twee tabellen: 

bruikbaar (zie afbeelding 6) en onbruikbaar (zie bijlage 2). De indicatoren komen voor een 

groot deel overeen met de sociale dimensies van verzuiling (Lijphart, 1977; Lijphart, 1992). 

Het gaat hier om de donkerblauwe vlakken in afbeelding drie. De indicatoren 'hoeveelheid', 

'afstand' en 'cohesie' geven samen de netwerkcohesie aan (zie afbeelding 3) en de 

afwezigheid van 'bruggen' zou op weinig contact tussen de zuilen kunnen duiden. Samen 

laten de indicatoren de mate van segregatie binnen de sociale netwerken zien.  

 

Indicator Uitleg  

Connectie* 

 

Deze indicator meet de mate waarin een knooppunt tussen andere knooppunten in een 

netwerk ligt (Passmore, 2011). Dit is dus het aantal personen, waarmee een persoon een 

relatie heeft in het open-systeem netwerk (Kadushin, 2004). Voor het onderzoek is het 

interessant om te kijken of hier personen van een ander opleidingsniveau tussen zitten. Er 

zou sprake van sociale segregatie kunnen zijn wanneer de verschillende opleidingsniveaus 

vooral connecties hebben met personen van het eigen opleidingsniveau (Zeldenrijk, 2010; 

Fonseca, 2011; Passmore, 2011).  

Afstand** 

 

Deze indicator meet de mate waarin een persoon zich vlakbij andere personen bevindt in 

een netwerk (Passmore, 2011). Dit is dus de sterkte van de band met personen in het open-

systeem netwerk (Kadushin, 2004). Voor het onderzoek is het interessant om te kijken met 

welk opleidingsniveau een persoon de sterkste band voelt. Er zou sprake van sociale 

segregatie kunnen zijn wanneer de sterkste banden gevoelt worden met personen van 

hetzelfde opleidingsniveau (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011; Passmore, 2011). 

Hoeveelheid*** Deze indicator kijkt naar het aantal relaties binnen het eigen deelnetwerk (Kadushin, 2004; 

Passmore, 2011), het sociocentrische netwerk van het eigen opleidingsniveau. Voor dit 

onderzoek is het interessant om te kijken of de meeste relaties binnen het eigen deelnetwerk 

vallen.  

Cohesie**** 

 

Deze indicator kijkt naar de sterkte van de relaties binnen het eigen deelnetwerk (Kadushin, 

2004; Passmore, 2011). Voor dit onderzoek is het vooral interessant om te kijken of de 

sterkste relaties binnen het eigen deelnetwerk zijn.  

Clustering***** 

 

 

Deze indicator geeft de mate van wederzijdse relaties aan (Passmore, 2011) en dus de mate 

van de aanwezigheid van een deelnetwerk (Kadushin, 2004).  De indicator is daarmee een 

combinatie tussen hoeveelheid en cohesie. Wanneer een persoon de meeste en sterkste 

relaties binnen het eigen deelnetwerk heeft is er sprake van clustering en zou er dus sociale 

segregatie kunnen zijn (Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011; Passmore, 2011).  

Brug****** 

 

Deze indicator geeft aan of er sprake is van een link tussen verschillende deelnetwerken 

(Passmore, 2011) op basis van opleidingsniveau. Dit betekent dat een persoon in 

deelnetwerk een relatie heeft met een persoon in een ander deelnetwerk. Er zou sprake van 

sociale segregatie kunnen zijn wanneer er weinig bruggen zijn tussen de deelnetwerken 

(Zeldenrijk, 2010; Fonseca, 2011; Passmore, 2011)  
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* Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicator ‘betweenness’ en ‘reach’en Kadushin’s  

(2004) indicator ‘connection’. 

** Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicators ‘closseness’ en ‘path length’ en 

Kadushin’s (2004) indicator distance’. 

*** Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicator ‘degree’.  

**** Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicator ‘cohesion’. 

***** Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicator ‘centralization’ en Kadushin’s (2004) 

indicator ‘clustering’. 

****** Deze indicator werd gevormd vanuit Passmore’s (2011) indicator ‘bridge’ en Kadushin’s (2004) en 

Granovetter’s (1983) indicator weak ties’ 

Afbeelding 6: bruikbare indicatoren sociale netwerken 

 

Segregatie van sociale netwerken zou nadelig kunnen zijn. Wanneer er geen ‘bridge’ relaties 

zijn tussen deelnetwerken, komt er namelijk geen nieuwe informatie en ontstaan er minder 

kansen voor personen in het deelnetwerk (Passmore, 2011; Granovetter, 1983 ), waardoor 

het sociaal kapitaal van personen daalt. Het is dus beter om losse relaties te hebben naar 

veel verschillende deelnetwerken, dan enkel sterke relaties in één deelnetwerk (Passmore, 

2011). Zo’n relatie tussen deelnetwerken wordt een brug genoemd (Passmore, 2011; 

Kadushin, 2004). Met de overbruggende relaties kunnen personen, die waardevol zijn voor 

een bepaald persoon, goed bereikt worden (Kadushin, 2004; Milgram, 1967).  

 

Een kanttekening bij het gebruik van de theorie is dat het vooral gebruikt wordt om 

netwerken tussen bepaalde personen uit te tekenen. Hierbij zou dus heel specifiek een hele 

groep ondervraagd moeten worden, omdat anders niet alle relaties ingetekend kunnen 

worden en niet duidelijk is of de relaties wederkerig zijn. Tijdens het ondervragen zou dan 

besproken worden met wie de persoon een relatie ervaart met naam erbij, zodat deze 

persoon dan weer ondervraagd kan worden. Dit is bij dit onderzoek niet van toepassing: het 

is niet belangrijk om het netwerk helemaal uit te tekenen. Er werd vooral gekeken of er 

relaties bestaan tussen de deelnetwerken van de verschillende opleidingsniveaus. Dit 

betekent dat de theorie vooral als handvat werd gebruikt voor dataverzameling.  

 

2.1.3 Opleidingsniveau 
 

Opleidingsniveau ten slotte is ook belangrijk om te bespreken. In Nederland wordt 

opleidingsniveau gesplitst in laag, midden en hoog (CBS, 2016). Het CBS geeft aan dat het 

bij een laag opleidingsniveau om MBO gaat, bij midden om HBO en bij hoog om WO. In dit 

onderzoek zal verder gesproken worden over MBO, HBO en WO. Lastig is wel dat er geen 

duidelijke scheidingslijn zit tussen de verschillende opleidingsniveaus: studenten kunnen van 

het ene naar het andere opleidingsniveau overgaan. Hier moest dus rekening mee moeten 

worden gehouden in het onderzoek.  
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2.2  Conceptueel model 
 

Voor dit onderzoek zijn de begrippen opleidingsniveau, segregatie en maatschappelijke 

verzuiling van belang. Het begrip segregatie is dan weer opgesplitst in ruimtelijke en sociale 

segregatie. Het conceptuele model laat de verbanden zien tussen deze begrippen (zie 

afbeelding 7). In dit onderzoek werd verwacht dat opleidingsniveau ruimtelijke en sociale 

segregatie veroorzaakt. Deze segregatie zou op haar beurt weer voor maatschappelijke 

verzuiling kunnen zorgen op basis van opleidingsniveau. Volgens de dimensies van Rogier 

(1956) zijn ruimtelijke- en sociale segregatie samen namelijk een goede afspiegeling van 

verzuiling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Conceptueel model 

  

 

Opleidingsniveau (1) 

 

 

Maatschappelijke 

verzuiling (3) 

Segregatie (2) 

 

1. Ruimtelijk 

2. Sociaal 
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3. Methodologie 
 

3.1  Onderzoeksstrategie 
 

Elk onderzoek heeft een set van strategische keuzes nodig om het tot een goed einde te 

brengen, welke besproken worden in deze paragraaf. Er is voor gekozen om te kijken of er 

sprake is van een nieuwe maatschappelijke verzuiling op basis van opleidingsniveau in één 

bepaalde stad, namelijk Nijmegen. Hiervoor is gekozen om in de korte tijdspanne toch een 

goed beeld neer te kunnen zetten. Nijmegen leek een goede keuze, aangezien in deze stad 

onderwijsinstellingen van elk mogelijk opleidingsniveau (MBO, HBO, en WO) aanwezig zijn. 

Deze keuze maakt dat er sprake is van een casestudy. Een casestudy is namelijk een 

onderzoeksstrategie waarbij onderzoek wordt gedaan binnen een tijdruimtelijke begrenzing 

(Saunders, Lewis, Thornhil, Booij, & Verckens, 2013; Verschuren & Doorewaard, 2007). Een 

effect hiervan is dat er enkel uitspraken gedaan kunnen worden over de mate van een 

nieuwe maatschappelijke verzuiling door ruimtelijke- en sociale segregatie onder de 

studenten in Nijmegen. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd tot nationaal niveau 

(Saunders, et al., 2013). Dit is een nadeel van het gebruikmaken van een casestudy, maar 

de resultaten geven toch een beeld over de mogelijke aanwezigheid van een nieuwe 

maatschappelijke verzuiling.  

 

3.1.1 Deelvraag één en twee 
 

Deelvraag één en twee moeten antwoord geven op de vraag in welke mate er sprake is van 

ruimtelijke en sociale segregatie. Besproken wordt hoe aan data is gekomen om deze vraag 

te beantwoorden, waarna aan bod komt bij welke doelgroep data is verzameld. Hierna wordt 

de verzameltactiek en de manier van analyseren toegelicht. 

 

3.1.1.1 Verzamelmethode  
 

Het onderzoek heeft een deductief karakter, omdat theorieën over activiteitenruimten en 

sociale netwerken toegepast worden op de werkelijkheid om de mate van segregatie te 

meten (Saunders, et al., 2013). Op deze manier wordt het fenomeen ‘nieuwe 

maatschappelijke verzuiling’ beschreven. Deze beschrijving van een fenomeen, duidt op 

beschrijvend onderzoek (Vennix, 2011; Saunders, et al., 2013). Er is literatuuronderzoek 

gedaan om de gebruikte theoriën te verduidelijken. Om erachter te komen of er segregatie 

bestaat, is het ook belangrijk om in het veld data te verzamelen. Er is dus sprake van 

empirisch onderzoek (Saunders et al., 2013). De data voor de twee deelvragen werd 

verzameld door middel van een surveyonderzoek, enquêtes om precies te zijn. Hiervoor is 
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gekozen om een groter deel van de studenten van Nijmegen te kunnen ondervragen. Met 

enquêtes kunnen namelijk in een korte tijdspanne vrij veel gegevens worden verzameld 

(Saunders, et al., 2013; Verschuren & Doorewaard, 2007). Ook zijn enquêtes gestructureerd, 

waardoor de data van de verschillende opleidingsniveaus vergeleken kon worden (Saunders, 

Lewis, et al., 2013). Daarnaast zorgt het gebruik van enquêtes voor meer 

generaliseerbaarheid van de steekproef (ondervraagde personen) naar de 

onderzoekspopulatie (studenten in Nijmegen) (Saunders, et al., 2013). Ook de University of 

Twente (z.d.) geeft aan dat enquêtes een goede manier zijn om onderzoek te doen naar 

sociale netwerken. Specifiek zal de 'cross sectional' methode worden toegepast. Dit betekent 

dat de data op één tijdstip verzameld is (Verschuren & Doorewaard, 2007). Er is voor 

gekozen om een online enquête te maken. Tijdens het opstellen van de enquête bleek 

namelijk dat er veel doorverwijzingen in zaten, waardoor het op papier onoverzichtelijk zou 

worden. Het voordeel van een online enquête is dat de computer vragen automatisch over 

kan slaan of enkel vragen kan weergeven, die op de persoon van toepassing zijn. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van het programma Qualtrics. Een nadeel van een online enquête is 

echter dat veel respondenten hem niet geheel invullen (Saunders et al., 2013). In totaal zijn 

er 356 enquêtes ingevuld, waarvan 274 volledig. Het bleek dus dat bijna een kwart (23 

procent) van de respondenten, die aan de enquête begonnen zijn, deze niet heeft af 

gemaakt (zie bijlage 2.1). Ondanks de onafgemaakte enquêtes, is de steekproef groot 

genoeg om uitspraken te kunnen doen (Saunders et al., 2013).  

 

Het opstellen van de enquête 

De enquête moest antwoord geven op de vraag of er ruimtelijke en sociale segregatie tussen 

de Nijmeegse studenten is. Eerst werden vragen over de ruimtelijke segregatie gesteld, 

waarna de sociale segregatie aan bod kwam. Voor de eerste deelvraag -In welke mate is er 

sprake van ruimtelijke segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau?-, 

werden de gevonden activiteitenruimten voor studenten als basis gebruikt (zie afbeelding 8). 

Per activiteitenruimte werd een vragenblok opgesteld. Begonnen werd altijd met een paar 

algemene vragen over hoe de activiteitenruimte eruit ziet (zie bijlage 1). Bijvoorbeeld: gaat 

het bij de huisvesting om een kamer of woont de student nog thuis? Dit werd gedaan om 

tijdens het analyseren te kijken of de vorm van de activiteitenruimte misschien de mate van 

segregatie beïnvloed. Beïnvloed de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte in de 

huisvesting bijvoorbeeld de mate van segregatie? Hierna werd bij elke activiteitenruimte een 

schatting gevraagd van het aantal MBO’es, HBO’ers en WO’ers dat deze activiteitenruimte 

bezocht. Hiermee kan namelijk gekeken worden of voor een bepaalde activiteitenruimte geldt 

dat de meeste personen er hetzelfde opleidingsniveau hebben, wat volgens de theorie op 

ruimtelijke segregatie duidt. Elk blok werd afgesloten met een vraag over de mate van 
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contact met elk opleidingsniveau in de desbetreffende activiteitenruimte. Deze vraag werd 

gesteld om de ruimtelijke segregatie in verband te kunnen brengen met de sociale 

segregatie (zie deelvraag drie).  

 

 

Afbeelding 8: de activiteitenruimten van studenten MBO, HBO en WO 

 

De tweede deelvraag -In welke mate is er sprake van sociale segregatie van Nijmeegse 

studenten op basis van opleidingsniveau?- vroeg om data over de sociale netwerken van de 

Nijmeegse studenten (zie afbeelding 9). De gevonden indicatoren werden gebruikt om 

vragenblokken op te stellen. Aangezien ‘hoeveelheid’, ‘cohesie’ en ‘clustering’ samen de 

mate van de aanwezigheid van deelnetwerken bepalen, werden deze indicatoren 

samengevoegd tot één vragenblok. Per vragenblok werd gevraagd naar relaties. Dit 

onderzoek focust zich op de sterkere relaties. Van een sterkere relatie wordt in dit onderzoek 

uitgegaan wanneer het privé leven gekend wordt. Niet alle soorten relaties, zoals besproken 

in het theoretische kader, zijn daardoor van toepassing. Er zal niet gesproken worden over 

relaties gevormd door overdracht van hulpmiddelen (bijvoorbeeld contact met een 

kassamedewerker) en gesprekken (bijvoorbeeld een gesprekje bij de bushalte), omdat het 

hier om vrij oppervlakkige contacten gaat. Oppervlakkige contacten zorgen namelijk zelden 

voor relaties (Kadushin, 2004). Er werden dus vragen gesteld over vrienden, biologische 

relaties, verenigingsgenoten en werkrelaties. In het vragenblok over ‘connectie’ werd 

gevraagd welke opleidingsniveaus ouders, broers en zussen, vrienden en een eventuele 

partner hebben, om te kijken of zij hetzelfde opleidingsniveau hebben als de respondent. 

Hierna werd de respondent gevraagd met welk opleidingsniveau de sterkste banden werden 

gevoeld in het vragenblok over ‘afstand’. Door te vragen met welk opleidingsniveau een 

respondent de sterkste en meeste relaties heeft, werd in het vragenblok over deelnetwerken 

getracht te ontdekken of er sprake is van aparte deelnetwerken per opleidingsniveau. Ten 

slotte werd een vragenblok gemaakt over ‘brug’, waarin werd gevraagd of en hoe de persoon 

mensen van een bepaald opleidingsniveau kende.  
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Afbeelding 9: de activiteitenruimten van studenten MBO, HBO en WO 

 

3.1.1.2 Doelgroep 
 

Als doelgroep zijn Nijmeegse studenten van het MBO, HBO en WO gekozen, omdat 

aangenomen wordt dat tijdens de studietijd de grootste segregatie plaatsvindt. Zitten tijdens 

de middelbare school de meeste niveaus namelijk nog op één school, tijdens de studietijd 

worden deze meestal opgesplitst in MBO-, HBO- en WO onderwijsinstellingen. Zo ook in het 

geval van Nijmegen: WO wordt gevonden op de Radboud Universiteit, HBO op de HAN en 

MBO op het ROC en Helicon. De leeftijdsgroep zal tussen de zestien en dertig jaar zijn en 

vormt een goed moment om vroegtijdig segregatie te voorkomen. Een andere reden waarom 

voor studenten gekozen is, is dat zij op veel verschillende plekken komen, waardoor het 

makkelijker is om invloed uit te oefenen op de mogelijke segregatie en studenten zijn nog vrij 

flexibel. De steekroeven van MBO-, HBO-, en WO-studenten moesten in ieder geval dertig 

personen tellen om voldoende te zijn (Vennix, 2011). Om rekening te houden met de 

mogelijke verandering van niveau, werd in de enquête gevraagd naar vooropleidingen, zodat 

in de data-analyse gekeken kon worden of dit effect heeft op de segregatie. Ook werd er 

naar enkele persoonskenmerken gevraagd.  

 

Respondenten 

Met de gevraagde persoonskenmerken kon het profiel van de respondenten opgesteld 

worden. Meer dan de helft van de respondenten bleek vrouw te zijn (63,1%; zie bijlage 2.2). 

Dit hoeft voor de resultaten niet erg te zijn, aangezien er ook meer vrouwen studeren op de 

HAN en de universiteit (Onderwijsinspectie, 2011; Apollo, 2015). De jongste respondent 

bleek zeventien jaar te zijn en de oudste respondent negenentwintig. Gemiddeld waren de 

respondenten eenentwintig jaar oud (zie bijlage 2.4). Het valt ook op dat de leeftijden van de 

respondenten licht rechtsscheef zijn (Z = .592; zie bijlage 24), deze scheefheid is echter niet 

significant (p>.05). Jongere leeftijden lijken iets meer voor te komen in de steekproef van de 

enquête, maar omdat de scheefheid niet significant is, kan niet worden aangenomen dat 
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deze scheefheid ook bestaat in de populatie (McClave, Benson, Sincich, & Knypstra, 2011). 

Wel is te zien dat MBO studenten over het algemeen jonger zijn dan HBO en WO studenten 

(zie bijlage 2.3). Tevens werd naar het opleidingsniveau van respondenten gevraagd. De 

meeste respondenten bleken een studie op HBO-niveau te volgen (43,5%), gevolgd door 

WO studenten (38,8%). Enkel drieënveertig respondenten doen MBO (12,1%; zie bijlage 

2.5). Dit is geen probleem: volgens Saunders et al. (2011) is deze steekproefomvang 

namelijk groot genoeg (>30) om uitspraken over de algemene populatie te doen. De 

verdeling over de niveaus in de steekproef is ook logisch verdeeld naar aandeel  

in de algemene populatie. Op de vraag of de 

respondent een vooropleiding had, werd over  

het algemeen (70,2%; zie bijlage 2.6) 

ontkennend geantwoord. Wanneer er wel 

sprake is van een vooropleiding, gaat het in de 

meeste gevallen om een MBO vooropleiding 

(56%). In het grootste deel van alle gevallen 

(83,9 %) gaat het hierbij om MBO’ers, die een 

HBO opleiding zijn gaan doen. Bijna één derde 

(30,3%) van de HBO'ers heeft dan ook een 

MBO opleiding als vooropleiding (zie bijlage 

2.6). Ook is het opvallend dat ongeveer de helft 

(54,5%) van de respondenten, met een HBO 

als vooropleiding, een WO opleiding is gaan 

doen. Blijkbaar proberen veel studenten een 

hoger opleidingsniveau af te ronden dan waar zij mee startten. Voor de duidelijkheid zijn de 

beschreven kenmerken ook weergegeven in afbeelding tien.  

 

3.1.1.3 Verzameltactiek 
 

De data werd verzameld op de verschillende onderwijsinstellingen van de verschillende 

opleidingsniveaus: het ROC Nijmegen (MBO), de HAN Nijmegen (HBO) en de Radboud 

Universiteit Nijmegen (WO). Er is hiervoor gekozen, omdat de verschillende 

opleidingsniveaus hier goed vertegenwoordigd zijn. Op deze manier konden de 

deelpopulaties (MBO, HBO en WO) van de volledige onderzoekspopulatie (studenten in 

Nijmegen) gescheiden worden ondervraagd, zodat de data vergeleken kon worden. Om de 

data te verzamelen werden veel stappen ondernomen. Zo werd de link naar de online 

enquête verspreid op verschillende social media sites. Ook werden de onderwijsinstellingen 

benaderd om te vragen om medewerking. Drie professoren van de Radboud gaven 

toestemming om een motiverend praatje te houden voor een college en briefjes uit te delen 

Persoons-

kenmerk 

Beschrijving 

respondenten 

Geslacht Vrouw: 63,1% 

Man: 36,9 % 

 

Leeftijd Bereik: 17 – 29 

Gemiddelde: 21 

 

Opleidingsniveau MBO: 12,1% 

HBO: 43,5% 

WO:38,8% 

 

Vooropleiding Geen: 70,2% 

Wel: 29,8% 

       MBO:16,7% 

       HBO: 6,5% 

       WO: 6,5% 

 

Afbeelding 10: persoonskenmerken respondenten 
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met daarop de link naar de enquête (zie bijlage 6). De HAN werkte ook goed mee: de oproep 

werd op hun site gezet en enkele leraren mailden het verzoek naar hun studenten. Helaas 

kon er niet op medewerking van het ROC of Helicon gerekend worden. Dit heeft zijn 

weerslag op het aantal respondenten. Om te proberen om toch studenten te bereiken, zijn e-

mails gestuurd via meerdere contacten naar docenten van het ROC. Ook zonder resultaat. 

Daarnaast zijn de briefjes, met daarop de link, uitgedeeld op de HAN en de RU. Bij de HAN 

werden ook laptops neergezet, waar enquêtes op ingevuld konden worden. Helaas was het 

afnemen van enquêtes in het gebouw van het ROC verboden en werden de briefjes buiten 

het gebouw uitgedeeld op drie verschillende dagen. Als laatste redmiddel is er op social 

media sites ook nog een oproep speciaal voor Nijmeegse MBO’ers geplaatst.  

 

3.1.1.4 Analyse 
 

De verzamelde data  is geanalyseerd aan de hand van het programma SPSS. Om er achter 

te komen of de verschillende opleidingsniveaus significant gesegregeerd zijn, is ten eerste 

gekeken of de gemiddelden van de groepen significant verschillend zijn. Er kan namelijk van 

ruimtelijke segregatie gesproken worden wanneer bijvoorbeeld een WO student gemiddeld 

significant vaker dan MBO- en HBO studenten samenwoont met andere WO'ers. Voor het 

vergelijken van gemiddelden van meer dan twee onafhankelijke groepen wordt 

variantieanalyse gebruikt. De post-hoc variant is gebruikt, om de precieze verschillen tussen 

de groepen te kunnen zien (Grotenhuis & Matthijssen, 2013). Dit kan gedaan worden door 

een Tukey, een Games-Howell of een Bonferroni toets. Een Tukey test kon niet uitgevoerd 

worden, omdat de populaties van de steekproef dan van gelijke grote moeten zijn. Dit is niet 

het geval, aangezien de MBO, HBO en WO populaties in de steekproef niet gelijk zijn. Om te 

zien of de Games-Howell of Bonferroni toets van toepassing was bij een meting, werd een 

toets op homogeniteit gedaan. Wanneer de varianties heterogeen verdeeld zijn (p<.05) moet 

een Games-Howell toets gebruikt worden en bij homogene variantie (p>.05) de Bonferroni 

toets (McClave, et al., 2011). Om de homogeniteit van de varianties te testen is de Levene 

toets gebruikt (zie bijlage 3). De uitwerking van de Games-Howell of Bonferroni toets geeft 

het gemiddelde verschil tussen een bepaalde groep (in dit geval een bepaald 

opleidingsniveau) en de andere groepen (in dit geval de resterende opleidingsniveaus). Bij 

een positief gemiddeld verschil scoort de bepaalde groep (bv. MBO) hoger dan de 

vergelijkende groepen (bv. HBO en WO) en bij een negatief gemiddeld verschil juist lager. 

Om te zien of het verschil significant is, moet naar het significantieniveau gekeken worden. 

Een verschil is significant wanneer de score op α lager is dan 0,05 (Korzilius, 2008).  

 

Daarnaast zijn verbanden tussen variabelen getoetst. De Chi-kwadraattoets word gebruikt bij 

nominale variabelen (Saunders, et al., 2013; McClave, et al., 2011; Korzilius, 2008). Bij deze 
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toets wordt de geobserveerde waarde vergeleken met de waarde, die verwacht wordt op 

basis van toeval. Wanneer bepaalde combinaties vaker voorkomen dan verwacht op basis 

van toeval, is er sprake van samenhang. Bij de Chi-kwadraattoets wordt gebruik gemaakt 

van hypotheses. Zo is er een nulhypothese, die geen samenhang tussen de variabelen stelt. 

Daarnaast is er de alternatieve hypothese, die wel samenhang verwacht tussen de 

variabelen. Om de nulhypothese te kunnen verwerpen behoort het significantieniveau α lager 

te zijn dan 0,05 (McClave, et al., 2011; Korzilius, 2008). Daarnaast geldt: hoe hoger de 

waarde X2, hoe sterker het verband tussen de variabelen (Korzilius, 2008). Voor de toets 

moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn, hier is rekening mee gehouden bij het uitvoeren 

van de toets. Wanneer het laagste meetniveau ordinaal was, werd de rangcorrelatie toets 

gebruikt om het verband tussen variabelen te berekenen. In SPSS wordt hier de Spearman 

rho toets voor gebruikt. De correlatie kan een getal zijn tussen -1 en 1, welke aangeeft in 

hoeverre de twee variabelen met elkaar samenhangen. Hierbij betekent een negatieve 

correlatie dat er een negatief verband bestaat tussen de variabelen en bij een positieve 

correlatie gaat het juist om een positief verband. Hoe verder de correlatie afwijkt van nul, hoe 

sterker het verband tussen de variabelen.  Bij de toets is het significantieniveau van belang: 

deze moet kleiner zijn dan 0,05. Wanneer het significantieniveau groter is, bestaat er geen 

samenhang (Korzillius, 2000).  

 

Naast toetsende statistiek werd ook gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. Hierbij 

gaat het ten eerste om frequentietabellen. Deze geven namelijk een goed beeld van de 

verdeling van de respondenten over de antwoordmogelijkheden. Met deze frequentietabellen 

werden de gevonden verbanden ondersteund. Om een beeld te krijgen van de verdeling van 

de respondenten van de verschillende opleidingsniveaus over een bepaalde variabele 

werden vooral kruistabellen gebruikt. Hierbij werd enkel gebruik gemaakt van bivariate 

kruistabellen, waarbij twee variabelen tegen elkaar worden afgezet. Op basis van 

percentageverschillen kunnen dan uitspraken gedaan worden (Grotenhuis & Matthijssen, 

2013; Korzilius, 2008). Deze frequenties zijn ook een enkele keer weergegeven in een 

staafdiagram, een grafische weergave van een frequentieverdeling (Korzilius, 2008). Naast 

de weergave van frequenties werd de data ook beschreven aan de hand van ‘descriptives’, 

zoals het minimum en maximum. Hierbij wordt respectievelijk gekeken naar de laagste 

waarde op een variabele en de hoogte waarde op een variabele (McClave, et al., 2011). Ook 

werd gebruik gemaakt van het gemiddelde bij variabelen van een ratio of interval niveau. Ten 

slotte is er nog gebruik gemaakt van een toets op de scheefheid van gevonden waarden van 

een variabele. Bij een perfect normale verdeling ligt het gemiddelde precies in het midden en 

is de scheefheid dus 0. Bij een links scheve verdeling is de Z-waarde negatief en bij een 

rechts scheve verdeling juist positief (Zee, 2016; McClave, et al., 2011). Om er van uit te 
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kunnen gaan dat de gevonden scheefheid ook op gaat voor de populatie moet de Z-waarde 

significant zijn (p<.05; McClave, et al., 2011). George en Mallery (2010) geven aan dat een 

scheefheid tussen -2 en 2 acceptabel is voor een normaal verdeling.  

 

3.1.2  Deelvraag drie 
 

Nadat de data verzameld is, kan ook de derde deelvraag -Hoe zijn de ruimtelijke en sociale 

segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau verbonden?- 

beantwoord worden. Voor de derde deelvraag werd de ruimtelijke segregatie gecorreleerd 

met de sociale segregatie, door middel van een rangcorrelatie van Spearman. Dit werd 

gedaan door het aantal personen van een bepaald opleidingsniveau dat één van de 

activiteitenruimten gebruikt te correleren met de aangegeven mate van contact met dat 

opleidingsniveau in die activiteitenruimte. Gekeken werd dus bijvoorbeeld of naarmate er 

meer MBO’ers in een uitgaansgelegenheid komen, het contact met MBO’ers omhoog gaat in 

deze uitgaansgelegenheid. Bij de activiteitenruimte onderwijsinstelling was het niet handig 

om naar het aantal personen per opleidingsniveau te vragen, aangezien dat met zulke hoge 

getallen lastig te beantwoorden is. Eenzelfde correlatie kon dus niet uitgevoerd worden. In 

plaats daarvan is getoetst of het gemiddelde van contact met een bepaald opleidingsniveau 

bij een opleidingsniveau significant afwijkt van de gemiddelden van de andere 

opleidingsniveaus, door middel van een variantie analyse. De werking van de variantie 

analyse is bij deelvraag één en twee aanbod gekomen (p. 31) Daarnaast is voor alle 

activiteitenruimten, behalve onderwijsinstellingen, gekeken of de ruimtelijke segregatie 

binnen de activiteitenruimte zorgt voor sociale segregatie in het algemeen. Hiervoor is het 

aantal personen van een bepaalde opleidingsniveau in een bepaalde activiteitenruimte 

gecorreleerd met het aantal relaties met dat opleidingsniveau in het algemeen.  

 

3.1.3  Deelvraag vier 
 

Met de vorige drie deelvragen kon een antwoord gevonden worden op de vraag in welke 

mate er sprake is van segregatie onder Nijmeegse studenten. Dit kan echter niet één op één 

overgezet worden naar de aanwezigheid van een maatschappelijke verzuiling. Om na te 

gaan of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe maatschappelijke verzuiling, moest 

gekeken worden naar de vierde deelvraag: leidt ruimtelijke en sociale segregatie van 

Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau tot maatschappelijke verzuiling? 

Hiervoor moest een koppeling gemaakt worden tussen de resultaten en de literatuur over 

verzuiling. Dit is dus een analytische deelvraag. Deze analyse werd opgesplitst in de twee 

dimensies van verzuiling: segregatie van de leefomgeving en segregatie van sociale 

netwerken. Bij de eerste dimensie werd de ruimtelijke dimensie van de verzuilingstheorie 
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(segregatie van leefomgeving) vergeleken met de ruimtelijke segregatie op basis van 

opleidingsniveau onder Nijmeegse studenten. Daarna is de sociale dimensie van de 

verzuilingstheorie, segregatie van sociale netwerken, vergeleken met de sociale segregatie 

op basis van opleidingsniveau onder Nijmeegse studenten. Ook de verbinding tussen 

segregatie van leefomgeving en segregatie van sociale netwerken tijdens de verzuiling werd 

vergeleken met de verbinding tussen ruimtelijke en sociale segregatie.  

 

3.2  Onderzoeksmateriaal 
 

In deze paragraaf wordt besproken welke onderzoeksmaterialen nodig waren voor het 

onderzoek. Dit is ook in een figuur weer gegeven (zie afbeelding 11). Het onderzoeksobject 

(1) van dit onderzoek is het proces van verzuiling op basis van opleidingsniveau, welke 

gemeten kan worden door het proces van segregatie op basis van opleidingsniveau. De 

informatie, die verzameld is over dit laatste proces, is de segregatie van de activiteitenruimte 

en de segregatie van de sociale netwerken (2). De bronnen om achter deze informatie te 

komen, zijn Nijmeegse studenten van het MBO, HBO en WO (3). Deze informatie is 

verkregen van de studenten door het afnemen van een online enquête (4).  
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Afbeelding 11: Onderzoeksmateriaal  

  

            Onderzoeksobject (1) 
 

    Informatie (2)     Bronnen (3)     Ontsluiting (4) 

Proces van 

verzuiling 

Proces van  

segregatie 

 

Sociale 

segregatie 

in sociale 

netwerken 

 

Ruimtelijke 

segregatie 

in activi-

teitenruimte 

Nijmeegse

MBO 

Studenten 

Nijmeegse

HBO 

Studenten 

Nijmeegse

WO 

Studenten 

Nijmeegse

MBO 

Studenten 

Nijmeegse

HBO 

Studenten 

Nijmeegse

WO 

Studenten 

Online 

enquête 

Online 

enquête 

 

Online 

enquête 

 

Online 

enquête 

 

Online 

enquête 

Online 

enquête 
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4. Nijmegen als casestudy 
 

De Gelderse plaats Nijmegen ligt in het oosten van Nederland, dicht tegen de Duitse grens 

aan. De stad telt 172.000 inwoners (StatLine, 2016). In de stad wonen vrij veel studenten, 

namelijk 23.646 in 2015, waarvan er 3.493 (15 %) op het MBO zitten, 8.284 (35 %) op het 

HBO en 11.869 (50%) op het WO (StatLine, 2016). Het theoretische kader besprak al hoe 

verschillende soorten segregatie elkaar beïnvloeden. Voor de verschillende soorten 

segregatie is eerst gekeken hoe zij terug worden gezien in Nijmegen, waarna beschreven is 

hoe zij elkaar beïnvloeden.  

 

Over de segregatie van de verschillende opleidingsniveaus is geen data te vinden. Over de 

inkomens van Nijmegenaren werd wel 

data gevonden bij het CBS (2007; zie 

bijlage 5). Hiermee is een kaart 

gemaakt, die het gemiddelde inkomen 

van inkomensontvangers per wijk van  

Nijmegen laat zien (zie afbeelding 12). 

Hierin is te zien dat inkomensgroepen 

in verschillende delen van de stad 

wonen. Personen met een hoog 

inkomen wonen vooral in het 

zuidoosten van de stad, personen met 

een gemiddeld inkomen vooral in het 

noordoosten van de stad en de lagere 

inkomens zijn juist te vinden aan de 

zuidelijke randen van de stad en een 

deel om de binnenstad. Het laatste is 

misschien onverwacht, maar zou 

verklaard kunnen worden doordat 

personen met lagere inkomens van 

oudsher in de binnenstad wonen (Van 

der Cammen, De Klerk, Dekker, & 

Witsen, 2012). Blijkbaar is hier nog weinig aan veranderd in Nijmegen. Een andere verklaring 

zou kunnen zijn dat de binnenstad veel studenten aantrekt (Daalman, Kloosterman, & van 

Teerns, 2014) en studenten vaak lage inkomens hebben (CBS, 2009).  

Afbeelding 12: inkomensspreiding Nijmegen 
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Om de verdeling van inkomens over de stad te kunnen vergelijken met de verdeling van 

etniciteit, werd hierover ook een kaart gemaakt. Hiervoor werd data van de gemeente 

Nijmegen (2015) als basis gebruikt. Deze werd bewerkt, zodat het percentage autochtonen 

per wijk zichtbaar kon worden (zie afbeelding 13 en bijlage 5). Op de kaart is te zien dat in 

het oosten van de stad het percentage autochtonen per wijk hoger is dan in het westen. Ten 

slotte werd nog een kaart gemaakt over politieke voorkeur. Gemeente Nijmegen (2014) 

beschreef de grootste politieke partijen per Nijmeegse wijk (zie bijlage 5). Mits er van uit 

wordt gegaan dat personen in de eigen buurt hebben gestemd, kan hiermee een kaart 

gemaakt worden over de politieke voorkeuren van Nijmegenaren (zie afbeelding 13). Op de 

kaart is te zien dat SP vooral aangehangen wordt in het westen van de stad, D66 in het 

noordoosten en GroenLinks en VVD in het zuidoosten (zie afbeelding 14).  

 

Er blijkt in Nijmegen zowel segregatie op basis van inkomen, etniciteit als politieke voorkeur 

te bestaan. Daarmee zou er sprake van segregatie op basis van opleidingsniveau kunnen 

zijn, mits het gestelde theoretische verband tussen opleidingsniveau, inkomen, etniciteit en 

politieke voorkeur inderdaad bestaat. Ook komt de verbinding van de verschillende soorten 

segregatie terug. In wijken in de laagste inkomensschaal, is het percentage autochtonen ook 

vrij laag en stemmen de inwoners overwegend op de SP. In wijken, waar personen vrij veel 

verdienen, wonen overwegend autochtoon en stemmen personen over het algemeen op 

Afbeelding 13: percentage autochtonen per wijk Afbeelding 14: politieke voorkeur Nijmegenaren 
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Groenlinks. De gevonden theoretische verbanden tussen de verschillende soorten 

segregatie (zie afbeelding 4) blijken dus ook voor Nijmegen te gelden.  
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5. Resultaten en analyse 
 

In dit hoofdstuk komt de bespreking van de verzamelde data aan bod en de analyse 

hierover. Dit zal per deelvraag besproken worden. De ruimtelijke segregatie wordt besproken 

in paragraaf één en de sociale segregatie in paragraaf twee, waarna zij worden verbonden in 

paragraaf drie. In deze paragrafen wordt enkel de data besproken. Analyse van de resultaten 

volgt in paragraaf vier, waarin de resultaten vergeleken worden met de theorie over 

verzuiling. Om verwarring te voorkomen worden de respondenten MBO-, HBO- of WO 

studenten genoemd en hun relaties MBO’ers, HBO’ers en WO’ers. Hiervoor is gekozen, 

omdat het bij relaties niet om studenten hoeft te gaan.  

 

5.1 Ruimtelijke segregatie 
 

In deze paragraaf wordt besproken in welke mate de verschillende activiteitenruimten 

ruimtelijk gesegregeerd zijn op basis van opleidingsniveau. Er zal dus een antwoord worden 

gevonden op de vraag of de activiteitenruimten van studenten behorende bij een bepaald 

opleidingsniveau ruimtelijke gesegregeerd zijn van de activiteitenruimten van studenten 

behorend bij de andere opleidingsniveaus. Deze paragraaf bestaat uit een analyse van de 

enquête per activiteitenruimte.   

 

5.1.1 Huisvesting 
 

Deze deelparagraaf gaat in op de activiteitenruimte huisvesting. Wonen studenten van een 

bepaald opleidingsniveau bij elkaar? Het valt op dat er een sterk positief significant verband 

is tussen het opleidingsniveau en woonplaats Nijmegen (X2 = 24,619, df = 2, p<.05; zie 

bijlage 2.7). De nulhypothese wordt namelijk verworpen (p<.05) en met enkel twee 

vrijheidsgraden is 24,619 een vrij sterke score. Het grootste deel van de MBO- (55,8%) en 

HBO (53,9%) studenten blijkt dan ook niet in Nijmegen te wonen, terwijl bijna driekwart 

(73,0%) van de WO studenten juist wel in Nijmegen woont (zie bijlage 2.8). Ook de 

woonsituatie blijkt sterk beïnvloed te worden door het opleidingsniveau (X2 = 62,417, df = 8, 

p<.05; zie bijlage 2.9). Zo is de meest voorkomende woonsituatie van MBO- en HBO 

studenten thuiswonend bij ouders of verzorgers (respectievelijk 83,7% en 43,3%). Voor WO 

studenten geldt juist dat meer dan de helft (65%) op kamers woont (zie bijlage 2.10).  

 

Het valt op dat er veel aanwijzingen zijn voor ruimtelijke segregatie. Zeer weinig HBO- en 

WO studenten geven aan dat zij MBO gang- of huisgenoten hebben (zie bijlage 2.11). 

Daarnaast geven HBO studenten vaker aan met HBO’ers te wonen en WO studenten met 

WO’ers (zie bijlage 2.12 en 2.13). Toch blijkt er weinig sprake te zijn van een significante 
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ruimtelijke segregatie op het gebied van huisvesting (α >.05; zie tabel 1 en 2), enkel HBO 

studenten wonen significant gesegregeerd van WO studenten. Zij hebben gemiddeld 

namelijk 1,8 meer HBO huisgenoten dan MBO- en WO studenten (α <.05; zie tabel 1). In de 

meeste gevallen (56%) kiezen de bewoners van het studenten- huis of complex een nieuwe 

inwoner (zie bijlage 2.14). Blijkbaar wordt niet in alle gevallen bij het kiezen rekening 

gehouden met het opleidingsniveau van een persoon.  

 

Vergelijking gemiddelden MBO en HBO gang- en huisgenoten 
Games-Howell   

 
Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld 
verschil Standaardafwijking 

Significantie 
(α) 

Aantal MBO gang- en 
huisgenoten 

MBO HBO ,10714 ,61479 ,983 

WO ,75902 ,60910 ,458 

HBO MBO -,10714 ,61479 ,983 

WO ,65188 ,36975 ,185 

WO MBO -,75902 ,60910 ,458 

HBO -,65188 ,36975 ,185 

 Aantal HBO gang- en   
 huisgenoten 

MBO HBO 
WO 

3,13095 
4,92208 

4,02449 
4,00251 

,729 
,480 

HBO MBO  
WO 

-3,13095 
1,79113 

4,02449 
,65901 

,729 
,020 

WO MBO 
HBO 

-4,92208 
-1,79113 

4,00251 
,65901 

,480 
,020 

Tabel 1: Vergelijking gemiddelden MBO en HBO gang- en huisgenoten 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

Tabel 2: Vergelijking gemiddelden WO gang- en huisgenoten 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

5.2.2 Sportgelegenheden 
 

In deze deelparagraaf komt de ruimtelijke segregatie door opleidingsniveau in 

sportgelegenheden aan bod. De vraag is dus of studenten van een bepaald opleidingsniveau 

alleen met elkaar sporten. Er bestaat een verband tussen de bezochte sportaccommodatie 

en het opleidingsniveau (X2 = 35,7, p<.05; zie bijlage 2.15). Bijna de helft van de WO 

studenten (48,0%) kiest voor het Radboud sportcentrum (zie bijlage 2.16), terwijl MBO 

studenten juist in bijna de helft van de gevallen (44,4%) voor een regulier fitnesscentrum 

kiezen. Dat MBO- en WO studenten voor een ander soort sportaccommodatie kiezen, heeft 

zijn uitwerking op de ruimtelijke segregatie tussen hen. Naarmate er meer MBO 

Vergelijking gemiddelden WO gang- en huisgenoten 
Bonferroni   

 
Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld 
verschil Standaard afwijking Significantie (α) 

Aantal WO  gang- of 
huisgenoten 

MBO HBO 
WO 

-2,58333 
-3,85137 

1,73071 
1,72059 

,412 
,079 

HBO MBO 
WO 

2,58333 
-1,26804 

1,73071 
,65262 

,412 
,161 

WO MBO 
HBO 

3,85137 
1,26804 

1,72059 
,65262 

,079 
,161 
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medesporters zijn in een sportgelegenheid, komen er veel minder WO medesporters (rs = -

.771, p<.05; zie bijlage 2.17). Hetzelfde geldt andersom. Op een plek waar MBO studenten 

sporten, komen dan ook 16,3% meer MBO medesporters dan op plekken waar HBO 

studenten sporten en 24,4% meer dan bij de sportgelegenheden van WO studenten (α<.05; 

zie tabel 3). WO studenten blijken op plekken te sporten waar gemiddeld meer andere 

WO'ers sporten dan op plekken waar MBO- (25,5% meer, α<.05) of HBO (12% meer, α<.05) 

studenten sporten (zie tabel 4). Het valt op dat de vergelijkende gemiddelde percentages 

voor HBO studenten lager zijn dan voor MBO- en WO studenten. HBO studenten blijken dan 

ook vrij globaal verdeeld te zijn over de soorten sportgelegenheden (zie bijlage 2.16). 

Hierdoor sporten HBO studenten niet significant ruimtelijk gesegregeerd van MBO'ers of 

WO'ers (α >.05; zie tabel 3). Ruimtelijke segregatie in sportgelegenheden geldt dus enkel 

voor MBO- en WO studenten. 

 

Vergelijking gemiddelden MBO,  HBO en WO medesporters 
Bonferroni   

 
Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld 
verschil Standaardafwijking 

Significantie 
(α) 

Percentage MBO 
medesporters 

MBO HBO 16,30142 3,62852 ,000 

WO 24,38333 3,60415 ,000 

HBO MBO -16,30142 3,62852 ,000 

WO 8,08191 2,38737 ,003 

WO MBO -24,38333 3,60415 ,000 

HBO -8,08191 2,38737 ,003 

Percentage HBO 
medesporters 

MBO HBO -7,66509 3,18933 ,051 

WO -5,95296 3,16791 ,185 

HBO MBO 7,66509 3,18933 ,051 

WO 1,71213 2,09841 1,000 

WO MBO 5,95296 3,16791 ,185 

HBO -1,71213 2,09841 1,000 

Tabel 3: Vergelijking gemiddelden MBO,  HBO en WO medesporters 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 
Vergelijking gemiddelden MBO, HBO en WO medesporters 

Games-Howell   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (p) 

WO medesporters MBO 
 

HBO 
 WO 

-13,56501 
-25,47778 

2,80411 
2,97103 

,000 
,000 

HBO 
 

MBO 
WO 

13,56501 
-11,91277 

2,80411 
3,26491 

,000 
,001 

WO MBO  
HBO 

25,47778 
11,91277 

2,97103 
3,26491 

,000 
,001 

Tabel 4: Vergelijking gemiddelden MBO, HBO en WO medesporters 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

5.2.3  Onderwijsinstellingen 
 

In deze deelparagraaf wordt de ruimtelijke segregatie bij onderwijsinstellingen besproken. 

Krijgen studenten les op een onderwijsinstelling voor één bepaald opleidingsniveau? Op 

deze vraag moet instemmend geantwoord worden: 93,6 procent geeft aan dat zijn of haar 
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opleiding niet in hetzelfde gebouw zit als opleidingen van een ander opleidingsniveau (zie 

tabel 5). Er is dus segregatie op het gebied van onderwijsinstellingen.  

 

Tabel 5: Frequentietabel vestiging ander opleidingsniveau naar huidig opleidingsniveau 

 

5.2.4 Uitgaansgelegenheden 
 

Deze deelparagraaf zal licht werpen op de ruimtelijke segregatie van opleidingsniveaus bij 

uitgaansgelegenheden. Komen de studenten van de verschillende opleidingsniveau elkaar 

tegen tijdens het uitgaan? Er bestaat een verband tussen de bezochte soort 

uitgaansgelegenheid en het opleidingsniveau (X2 = 29,611, p<.01; zie bijlage 2.18). Zo blijkt 

dat de MBO studenten het meest naar een club of discotheek gaan (32,4%), terwijl HBO- en 

WO studenten vaker een café opzoeken (respectievelijk 37,4% en 49,6%; zie bijlage 2.19). 

Verwacht zou dus kunnen worden dat er vooral segregatie is tussen MBO studenten 

enerzijds en HBO- en WO studenten anderzijds. Daarentegen valt juist op dat de 

gezamenlijke keuze van HBO- en WO studenten voor cafés, ruimtelijke segregatie niet tegen 

gaat. Het percentage HBO medebezoekers is namelijk significant hoger bij HBO studenten 

dan bij WO studenten (8% meer, α<.05; zie bijlage 2.20). Naarmate er meer HBO’ers in een 

uitgaansgelegenheid komen, daalt het aandeel WO’ers dan ook (rs = -.224, p<.05; zie bijlage 

2.21). WO studenten gaan naar uitgaansgelegenheden waar significant meer WO 

medebezoekers komen dan de uitgaansgelegenheden waar HBO studenten komen (21,5% 

meer, α<.05; zie bijlage 2.20). Naarmate er meer WO’ers in een uitgaansgelegenheid 

komen, neemt het aantal MBO’ers en HBO’ers dan ook af (respectievelijk rs = -.682, p<.05 

en rs = -.224, p<.05; zie bijlage 2.21). Het valt op dat het gemiddelde percentage van 

hetzelfde opleidingsniveau hoger is bij WO studenten (8% tegenover 21,5%). Blijkbaar is het 

publiek in uitgaansgelegenheden waar WO studenten komen vaker homogeen van niveau 

dan bij HBO studenten. Ook is duidelijk te zien dat het aantal MBO’ers sterker daalt 

naarmate er meer WO studenten in een uitgaansgelegenheid komen dan het aantal HBO’ers 

(rs = -.682, tegenover rs = -.224; zie bijlage 2.21). Blijkbaar zijn WO en MBO sterker 

gesegregeerd dan WO- en HBO studenten. Wellicht komt dit doordat MBO studenten voor 

 Vestiging van andere opleidingsniveaus naar opleidingsniveau 

 Huidige opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

 
 
 
Vestiging opleidingen van 
andere opleidingsniveau in 
hetzelfde gebouw 

 Geen 
Aantal 36 137 120 293 

Kolompercentage 92,3% 91,9% 94,5% 93,6% 

 MBO 
Aantal 0 10 0 10 

Kolompercentage 0,0% 6,7% 0,0% 3,2% 

 HBO 
Aantal 3 0 7 10 

Kolompercentage 7,6% 0,0% 5,5% 3,2% 

 WO 
Aantal 0 2 0 2 

Kolompercentage 0,0% 1,3% 0,0% 0,6% 

   Totaal 
 

39 
100,0% 

149 
100,0% 

127 
100,0% 

313 
100,0% 
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een ander soort uitgaansgelegenheid kiezen. Hierdoor is het percentage MBO 

medebezoekers dat een uitgaansgelegenheid bezoekt veel lager bij WO studenten (23,3% 

minder, α<.05) dan bij MBO studenten (zie bijlage 2.20). Het percentage WO 

medebezoekers daalt dan ook flink met het percentage MBO medebezoekers (rs = -.682, 

p<.05; zie bijlage 2.21). Tussen de drie groepen bestaat dus een significante ruimtelijke 

segregatie.  

 

5.2.5  Werkplek 
 

Deze deelparagraaf zal de ruimtelijke segregatie bij werkplekken bespreken. Werken 

studenten vooral samen met personen van hetzelfde opleidingsniveau? Het valt op dat 

studenten van elk opleidingsniveau aangeven het meest samen te werken met personen van 

hetzelfde opleidingsniveau (α <.05; zie bijlage 2.22 en 2.23). Zo blijkt dat op de werkplekken 

van de ondervraagde MBO studenten respectievelijk 14,8 en 18,3 procent meer MBO 

werknemers zijn dan bij de ondervraagde HBO’ers en WO’ers (α <.05; zie bijlage 2.22. Maar 

ook voor HBO studenten geldt dat zij vaker samenwerken met HBO’ers dan MBO- (13,6 % 

meer, α  <.05) of WO studenten (13 % meer, α  <.05; zie bijlage 2.23). Ten slotte geldt 

hetzelfde voor WO studenten. Ook bij deze studenten werken er meer andere WO’ers dan bij 

de studenten van het MBO (21,8 % meer, α <.05) of HBO niveau (18,6% meer, α <.05; zie 

bijlage 2.23). Dat WO studenten het meest ruimtelijk gesegregeerd zijn blijkt uit het feit dat 

de gemiddelde percentages voor deze studenten veel hoger liggen dan bij MBO- of HBO 

studenten. Bij alle drie de opleidingsniveaus is er dus sprake van een significante ruimtelijke 

segregatie.  

 

5.2.6  Studentenverenigingen 
 

Deze laatste deelparagraaf zal de ruimtelijke segregatie bij studentenverenigingen 

beschrijven. Bestaat een studentenvereniging vooral uit leden met hetzelfde 

opleidingsniveau? Gelijk valt op dat weinig respondenten lid zijn van een 

studentenvereniging (2,1%) of dispuut (1,4%; zie bijlage 2.25). Ook valt op dat geen van de 

MBO studenten aangeeft lid te zijn van een studentenvereniging (zie bijlage 2.25). Door het 

lage aantal metingen konden er geen uitspraken gedaan worden over de ruimtelijke 

segregatie, die studentenverenigingen verzorgen. Ook kan er niks over de ruimtelijke 

segregatie gezegd worden met betrekking tot disputen.  
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5.2 Sociale segregatie 
 

In deze paragraaf wordt besproken in welke mate de verschillende opleidingsniveaus sociaal 

gesegregeerd zijn. Er zal dus een antwoord worden gegeven op de vraag of het sociale 

netwerk van een persoon met een bepaald opleidingsniveau van de sociale netwerken van 

personen met andere opleidingsniveaus is afgesloten of dat er interactie bestaat tussen de 

verschillende opleidingsniveaus.  

 

5.2.1 Connectie 
 

In deze deelparagraaf zijn de connecties met een ander opleidingsniveau van Nijmeegse 

studenten beschreven. Hebben ouders, broers en zussen, vrienden en partner hetzelfde 

opleidingsniveau? Opvallend is dat biologische relaties niet significant hetzelfde 

opleidingsniveau hebben als de respondent (α>.05; zie bijlage 2.27, 2.28 en 2.30), terwijl dit 

over het algemeen wel het geval is bij vriendschappelijke relaties (α<.05; zie tabel 7; α <.05; 

zie tabel 8). Enkel voor moeders van MBO studenten geldt dat zij significant vaker dan 

moeders van WO studenten, in 76,7 procent van de gevallen (zie tabel 6), ook MBO als 

hoogst genoten opleiding hebben (α <.05; zie bijlage 2.27). Hoe hoger het opleidingsniveau 

van een student dan ook is, hoe hoger de moeder is opgeleid (rs = 197, p<.05; zie bijlage 

2.28). Voor broers en zussen geldt dat zij niet significant vaker hetzelfde opleidingsniveau 

volgen als hun broers en zussen (α>.05; zie bijlage 2.30 en 2.31). Het aantal broers en 

zussen dat MBO doet, daalt wel naarmate het opleidingsniveau stijgt (rs = -.300, p<.05; zie 

bijlage 2.32). Ook hebben personen meer broers en zussen, die WO doen, naarmate zij 

hoger opgeleid zijn (rs = .121, p<.05; zie bijlage 2.32).  

 

Opleidingsniveau moeder naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Opleidingsniveau moeder Geen Aantal 3 17 10 30 

Kolompercentage 10,0% 13,4% 8,2% 10,8% 

MBO Aantal 20 54 41 115 

Kolompercentage 66,7% 42,5% 33,6% 41,2% 

HBO Aantal 6 46 56 108 

Kolompercentage 20,0% 36,2% 45,9% 38,7% 

WO Aantal 0 8 13 21 

Kolompercentage 0,0% 6,3% 10,7% 7,5% 

n.v.t. Aantal 1 2 2 5 

Kolompercentage 3,3% 1,6% 1,6% 1,8% 

Totaal Aantal 30 127 122 279 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 6: Opleidingsniveau moeder naar huidig opleidingsniveau 

 
Wanneer naar vriendschappelijke relaties wordt gekeken, is een ander beeld te zien. Voor 

zowel MBO als WO geldt namelijk dat zij vrij gesegregeerde vriendengroepen hebben met 
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vooral vrienden van het eigen opleidingsniveau. Zij hebben namelijk gemiddeld 

respectievelijk acht en tien meer vrienden van hetzelfde opleidingsniveau. (α<.05; zie tabel 

7). Een persoon heeft dan ook minder MBO vrienden naarmate hij of zij hoger wordt opgeleid 

(rs = -.442, p<.05; zie bijlage 2.33). Ook geldt dat een persoon meer WO vrienden heeft 

naarmate een persoon hoger wordt opgeleid (rs = .595, p<.05; zie bijlage 2.33). Het valt op 

dat HBO studenten juist geen sociaal gesegregeerde vriendengroepen hebben (α>.05; zie 

tabel 8). Daarnaast blijkt partnerkeuze veel met het eigen opleidingsniveau te maken te 

hebben: het opleidingsniveau van de partner stijgt, wanneer het huidige opleidingsniveau 

stijgt (rs = .375, p<.05; zie bijlage 2.35). Een MBO student heeft vaker een relatie met een 

MBO’er, een HBO student met een HBO’er en een WO student met een WO’er (α <.05; zie 

bijlage 2.36). 

 

Vergelijking gemiddelden vrienden op MBO en WO 
Games-Howell   

 Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld verschil Standaard-afwijking Significantie (α) 

Aantal vrienden op 
MBO 

MBO 
HBO 7,34593 1,91842 ,002 

WO 8,69891 1,99681 ,000 

HBO 
MBO -7,34593 1,91842 ,002 

WO 1,35298 ,84409 ,247 

WO 
MBO -8,69891 1,99681 ,000 

HBO -1,35298 ,84409 ,247 

Aantal vrienden  
op WO 

MBO 
HBO 
WO 

-1,44882 
-11,04098 

1,76979 
1,97180 

,694 
,000 

HBO 
MBO 
WO 

1,44882 
-9,59216 

1,76979 
1,14246 

,694 
,000 

WO 
MBO 
HBO 

11,04098 
9,59216 

1,97180 
1,14246 

,000 
,000 

Tabel 7: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau vrienden 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 
 

Vergelijking gemiddelden opleidingsniveau vrienden op HBO 
Bonferroni   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Aantal HBO vrienden MBO HBO -1,78425 1,62416 ,819 

WO ,60984 1,63051 1,000 

HBO MBO 1,78425 1,62416 ,819 

WO 2,39409 1,01429 ,057 

WO MBO -,60984 1,63051 1,000 

HBO -2,39409 1,01429 ,057 

Tabel 8: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau vrienden 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden  

 

5.2.2 Afstand 
 

In deze deelparagraaf wordt besproken hoe sterk de banden met de verschillende 

opleidingsniveaus zijn. Op te merken valt dat personen vooral een sterke band ervaren met 

hetzelfde opleidingsniveau (α <.05; zie tabel 9 en 10). Hierbij valt op dat wanneer gekeken 
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wordt naar de sterkste ervaren band buiten het eigen opleidingsniveau, deze altijd zijn met 

het meest lijkende opleidingsniveau. Zo geven HBO studenten vaker dan WO studenten aan 

een sterke band te hebben met MBO’ers (<.05; zie tabel 9). Het blijkt dan ook dat hoe hoger 

een persoon is opgeleid, hoe zwakker de ervaren sterkte van de band met MBO'ers (rs = -

.416, p<.05; zie bijlage 2.36). Het valt ook op dat wanneer naar de hoeveelheid sterke 

banden met HBO'ers wordt gevraagd, dat HBO studenten in verhouding minder veel sterke 

banden hebben met het eigen opleidingsniveau dan hun studiegenoten van het MBO of WO 

(zie bijlage 2.38). Blijkbaar voelen zij een sterke band met HBO’ers, maar hebben zij ook 

personen met een ander opleidingsniveau in hun netwerk.  

Tabel 9: Gelijke gemiddelden toets sterkte band MBO en HBO  

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

Vergelijking gemiddelden sterkte band WO 
Games-Howell   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Sterkte band WO 

MBO 
HBO -1,203 ,233 ,000 

WO -1,815 ,226 ,000 

HBO 
MBO 1,203 ,233 ,000 

WO -,612 ,102 ,000 

WO 
MBO 1,815 ,226 ,000 

HBO ,612 ,102 ,000 

Tabel 10: Gelijke gemiddelden toets sterkte band WO 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

5.2.3 Deelnetwerken 
 

In deze deelparagraaf zijn deelnetwerken besproken van de verschillende opleidingsniveaus. 

Er zou dus een deelnetwerk van MBO, een deelnetwerk van HBO en een deelnetwerk van 

WO kunnen zijn. Hierbij zal in worden gegaan op de hoeveelheid personen in het 

deelnetwerk en de sterkte van de band met personen in het eigen deelnetwerk. Hiermee kan 

iets gezegd worden over de clustering: heeft een persoon de meeste en de sterkste relaties 

in het eigen deelnetwerk of juist met een ander deelnetwerk? 

Gelijke gemiddelden toets sterkte band MBO, HBO en WO 
Bonferroni   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaard afwijking Significantie (α) 

Band met MBO MBO HBO ,516 ,220 ,049 

WO 1,331 ,221 ,000 

HBO MBO -,516 ,220 ,059 

WO ,815 ,139 ,000 

WO MBO -1,331 ,221 ,000 

HBO -,815 ,139 ,000 

Band met HBO MBO HBO -,625 ,158 ,000 

WO -,054 ,159 1,000 

HBO MBO ,625 ,158 ,000 

WO ,571 ,100 ,000 

WO MBO ,054 ,159 1,000 

HBO -,571 ,100 ,000 
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Het valt op dat elk opleidingsniveau significant de meeste en de sterkste relaties heeft met 

het eigen deelnetwerk (α<.05; zie tabel 11 en 12). Bijna alle MBO- (90%), HBO- (73,4%) en 

WO (82,1%) studenten geven aan de meeste relaties te hebben binnen het eigen 

opleidingsniveau (zie bijlage 2.39, 2.40 en 2.41). Hierbij is op te merken dat MBO studenten 

percentueel het meest aangeven (90% tegenover 73,4 en 82,1%) vooral contact te hebben 

met het eigen opleidingsniveau. Blijkbaar gaan zij vaker om met personen van hetzelfde 

opleidingsniveau dan andere studenten. Daarnaast springt in het oog dat het percentage van 

de categorie sterkste relaties binnen het eigen deelnetwerk lager ligt dan het percentage van 

de categorie meeste relaties binnen het eigen deelnetwerk bij MBO- (76,7 tegenover 90%; 

zie bijlage 2.42), HBO- (69,4 tegenover 73,4%; zie bijlage 2.43) en WO studenten (75,2 

tegenover 82,1%; zie bijlage 2.44). Logisch is dat HBO het laagste percentage (75,2)  heeft. 

Immers, in de vorige paragraaf viel al op dat HBO’ers in verhouding meer sterke banden 

buiten het eigen opleidingsniveau hebben dan MBO- en WO studenten.  Er is dus een sterke 

mate van clustering: de meeste en sterkst relaties bevinden zich in het eigen deelnetwerk op 

basis van opleidingsniveau. Elk opleidingsniveau heeft dus een vrij gesloten deelnetwerk. Dit 

is extra opvallend, aangezien één derde van de respondenten een vooropleiding heeft 

gevolgd op een ander opleidingsniveau (zie bijlage 2.6). Verwacht zou kunnen worden dat dit 

ervoor zorgt dat de respondent relaties houdt met personen uit het oude deelnetwerk. Toch 

blijkt dat een persoon in het deelnetwerk van zijn of haar eigen opleidingsniveau zit. Blijkbaar 

veranderd de leefomgeving van een persoon, die van opleidingsniveau veranderd, dusdanig 

dat de persoon ook van deelnetwerk veranderd.  

 

Vergelijking gemiddelden hoeveelheid contacten MBO, HBO en WO 
Games-Howell   

 Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld 
verschil 

Standaardafwijking Significantie 
(α) 

Hoeveelheid contacten 
MBO 

MBO 
HBO 1,15000 ,08668 ,000 

WO 1,60940 ,07971 ,000 

HBO 
MBO -1,15000 ,08668 ,000 

WO ,45940 ,08752 ,000 

WO 
MBO -1,60940 ,07971 ,000 

HBO -,45940 ,08752 ,000 

Hoeveelheid contacten 
HBO 

MBO 
HBO -,73387 ,07865 ,000 
WO ,04274 ,08106 ,858 

HBO 
MBO ,73387 ,07865 ,000 
WO ,77661 ,05968 ,000 

WO 
MBO -,04274 ,08106 ,858 
HBO -,77661 ,05968 ,000 

Hoeveelheid contacten 
WO 

MBO 
HBO -,41613 ,09421 ,000 

WO -1,65214 ,09049 ,000 

HBO 
MBO ,41613 ,09421 ,000 

WO -1,23601 ,07911 ,000 

WO 
MBO 1,65214 ,09049 ,000 

HBO 1,23601 ,07911 ,000 

Tabel 11: Gelijke gemiddelden toets hoeveelheid contacten MBO, HBO en WO 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 
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Vergelijking gemiddelden sterkte contacten MBO, HBO en WO 

Games-Howell   

 Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld 
verschil 

Standaardafwijking Significantie 
(α) 

Sterkte contacten 
MBO 

MBO 
HBO ,99946 ,11625 ,000 

WO 1,42564 ,11180 ,000 

HBO 
MBO -,99946 ,11625 ,000 

WO ,42618 ,08905 ,000 

WO 
MBO -1,42564 ,11180 ,000 

HBO -,42618 ,08905 ,000 

Sterkte contacten 
HBO 

MBO 
HBO -,51882 ,09472 ,000 

WO ,15812 ,09832 ,251 

HBO 
MBO ,51882 ,09472 ,000 

WO ,67694 ,06680 ,000 

WO 
MBO -,15812 ,09832 ,251 

HBO -,67694 ,06680 ,000 

Sterkte contacten WO 

MBO 
HBO -,48065 ,09737 ,000 

WO -1,58376 ,09190 ,000 

HBO 
MBO ,48065 ,09737 ,000 

WO -1,10312 ,08438 ,000 

WO 
MBO 1,58376 ,09190 ,000 

HBO 1,10312 ,08438 ,000 

Tabel 12: Gelijke gemiddelden toets sterkte contacten MBO, HBO en WO 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

5.2.4 Brug 
 

In deze deelparagraaf zijn de bruggen tussen de verschillende deelnetwerken bekeken. 

Heeft een bekende van de persoon ervoor gezorgd dat deze persoon in contact kwam met 

een ander opleidingsniveau? Of heeft de persoon hier zelf voor gezorgd? Het valt op dat 

bijna de helft (40,7%) van de HBO- en WO studenten geen brug heeft met het MBO 

deelnetwerk, omdat zij geen MBO'ers kennen (zie tabel 13). Wanneer er wel een brug 

bestaat met het MBO deelnetwerk, wordt deze brug veelal (29,6%) gevormd door vrienden 

(zie tabel 13). Opmerkelijk is dat er met het HBO deelnetwerk juist bijna altijd (99,1%) een 

brug bestaat, die over het algemeen (41,3%) zelf wordt gevormd (zie bijlage 2.45), maar ook 

door vrienden (31,9%; zie bijlage 21). Voor het WO deelnetwerk geldt hetzelfde: 44,3 procent 

vormt zelf de brug en 33,9 procent van de bruggen wordt gevormd door vrienden (zie bijlage 

2.46). Opvallend is echter wel dat MBO studenten vaker dan HBO studenten geen WO’ers 

kennen (9,5 tegenover 3%; zie bijlage 2.46).  
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In contact komen met MBO'ers naar opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal HBO WO 

Niet 
 
Zelf 
 
Vrienden 
 
Familie 
 
Partner 

Aantal 83 71 154 

Kolompercentage 45,3% 36,4% 40,7% 

Aantal 
Kolompercentage 

9 
5,0% 

16 
8,2% 

25 
6,6% 

Aantal 
Kolompercentage 

61 
33,3% 

51 
26,2% 

112 
29,6% 

Aantal 
Kolompercentage 

19 
10,3% 

43 
22,0% 

62 
16,5% 

Aantal 
Kolompercentage 

11 
6,0% 

14 
7,2% 

25 
6,6% 

Totaal Aantal 
Kolompercentage 

183 
100,0% 

19540,7 
100,0% 

378 
100,0% 

Tabel 13: In contact komen met MBO'ers naar opleidingsniveau 

 

5.3 Verbinding ruimtelijke en sociale segregatie 
 

In deze paragraaf is besproken hoe de resultaten van de enquête op ruimtelijke en sociale 

segregatie verbonden zijn. Er is dus gekeken hoe de afzonderlijk onderzochte processen van 

ruimtelijke en sociale segregatie effect op elkaar hebben en hoe zij verbonden zijn.  

 

5.4.1 Huisvesting 
 

Op het gebied van huisvesting bleken er enkel aanwijzingen voor ruimtelijke segregatie door 

opleidingsniveau te zijn. Hoe werkt deze mogelijke ruimtelijke segregatie op de sociale 

segregatie? Naarmate een persoon minder gang- of huisgenoten heeft van een bepaald 

opleidingsniveau, bestaat er minder contact met dat opleidingsniveau in de huisvesting voor 

MBO (rs = .716, p<.05), HBO (rs = .520, p<.05) en WO (rs = .368, p<.05; zie bijlage 2.47). 

Hierbij valt op dat het effect het sterkst is voor MBO (rs = .716 tegenover rs = .520 en rs = 

.368). Opvallend is dan ook dat het algemene aantal relaties met MBO’ers juist niet verband 

houdt met het aantal MBO gang- of huisgenoten (rs = .120, p>.05; zie bijlage 2.49). Het 

hebben van MBO gang- en huisgenoten zorgt buitenshuis dus niet voor meer contact met dit 

opleidingsniveau. Voor HBO- en WO studenten gaat deze relatie juist wel op (rs = .191, 

p<.05 en rs = .157, p<.05; zie bijlage 2.49). Blijkbaar leren HBO- en WO studenten via hun 

gang- en huisgenoten nieuwe HBO’ers en WO’ers kennen. Wanneer er minder HBO- en WO 

gang- en huisgenoten zijn, zijn er namelijk minder relaties met hetzelfde opleidingsniveau. In 

het geval van huisvesting zou ruimtelijke segregatie van de verschillende opleidingsniveaus 

dus zorgen voor sociale segregatie binnenshuis. Ruimtelijke segregatie zou enkel bij HBO- 

en WO studenten buitenshuis ook voor sociale segregatie kunnen zorgen.  

 

Nou zou de ruimtelijke indeling van studentenhuizen of –complexen voor extra segregatie 

kunnen zorgen. De mate van contact met huisgenoten blijkt namelijk een positief verband 

hebben met de aanwezigheid van zowel een gemeenschappelijke keuken (rs = .339, p<.05) 
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als een gemeenschappelijke ruimte (rs =.169, p<.05; zie bijlage 2.48). Hierbij heeft een 

gemeenschappelijke keuken het meeste effect op de mate van contact (zie bijlage 2.48).  

 

5.4.2  Sportgelegenheden 
 

Over de ruimtelijke segregatie door opleidingsniveau bij sportgelegenheden bleek dat MBO- 

en WO studenten ruimtelijk gesegregeerd sporten. Het valt op dat enkel bij MBO studenten 

dit tot sociale segregatie in de sportgelegenheid leidt: wanneer het aantal MBO 

medesporters afneemt, neemt het contact met MBO'ers op de sportgelegenheid ook sterk af 

(rs = .558, p<.05; zie tabel 14). Op te merken valt dat het ontbreken van MBO medesporters 

zelfs in het algemeen voor minder relaties zorgt met MBO’ers (rs = .156, p<.05; zie bijlage 

2.50).  

 

Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie sportgelegenheden 

 

Aantal MBO 
mede-

sporters 

Aantal HBO 
mede-

sporters 

Aantal WO 
mede-

sporters 

Contact MBO 
mede-

sporters 

Contact HBO 
mede-

sporters 

Contact WO 
mede-

sporters 

 Aantal 
MBO 
mede- 
sporters 

Spearman 1,000 ,267 ,771 ,558 ,178 -,111 

Significantie (p) . ,000 ,000 ,000 ,008 ,100 

N 221 221 221 221 221 221 

Aantal 
HBO 
mede- 
sporters 

Spearman ,267 1,000 -,047 -,160 ,061 ,036 

Significantie (p) ,000 . ,487 ,018 ,367 ,599 

N 221 221 221 221 221 221 

Aantal 
WO 
mede- 
sporters 

Spearman ,771 -,047 1,000 -,584 -,303 ,044 

Significantie (p) ,000 ,487 . ,000 ,000 ,515 

N 221 221 221 221 221 221 

Tabel 14: Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie sportgelegenheden 

H0: Geen correlatie  

Ha: Correlatie 

 

5.4.3  Onderwijsinstellingen 
 

In het geval van onderwijsinstellingen was er sprake van een hele duidelijke ruimtelijke 

segregatie: elk opleidingsniveau heeft een eigen gebouw. Het blijkt dan ook dat deze 

ruimtelijke segregatie voor sociale segregatie zorgt: MBO studenten gaan meer om met 

MBO'ers op de onderwijsinstelling (α<.05; zie tabel 15), HBO studenten met HBO'ers (α<.05; 

zie tabel 15) en WO studenten met WO'ers (α<.05; zie tabel 16).  
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Vergelijking gemiddelden contact met MBO en HBO naar opleidingsniveau 
Games-Howell   

 Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken met Gemiddeld 
verschil 

Standaardafwijking Significantie 

Contact MBO 

MBO 
HBO 3,651 ,368 ,000 

WO   4,131 ,349 ,000 

HBO 
MBO -3,651 ,368 ,000 

WO ,480 ,146 ,003 

WO 
MBO -4,131 ,349 ,000 

HBO -,480 ,146 ,003 

Contact HBO 

MBO 
HBO -2,562 ,415 ,000 
WO 1,326 ,389 ,004 

HBO 
MBO 2,562 ,415 ,000 

WO 3,889 ,195 ,000 

WO 
MBO -1,326 ,389 ,004 
HBO -3,889 ,195 ,000 

Tabel 15: Vergelijking gemiddelden contact met MBO, HBO en WO naar opleidingsniveau 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 
Vergelijking gemiddelden contact met WO naar opleidingsniveau 

Bonferroni   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met 
Gemiddeld 

verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Contact WO MBO HBO ,284 ,308 1,000 

WO -3,595 ,312 ,000 

HBO MBO -,284 ,308 1,000 

WO -3,879 ,204 ,000 

WO MBO 3,595 ,312 ,000 

HBO 3,879 ,204 ,000 

Tabel 16: Vergelijking gemiddelden contact met MBO, HBO en WO naar opleidingsniveau 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 

 

5.4.4  Uitgaansgelegenheden 
 

Voor uitgaansgelegenheden geldt dat zij significant ruimtelijk gesegregeerd zijn per 

opleidingsniveau. Ook deze ruimtelijke segregatie blijkt voor alle opleidingsniveaus tot 

sociale segregatie te leiden in de bewuste activiteitenruimte. Wanneer er namelijk minder 

personen van een bepaald niveau in de uitgaansgelegenheid komen, daalt het contact met 

dit opleidingsniveau in de uitgaansgelegenheid bij MBO (rs = -.602, p<.05), HBO (rs = .260, 

p<.05) en WO studenten (rs = .579, p<.05; zie bijlage 2.51). Het valt op dat ook het algemene 

aantal relaties met een bepaald opleidingsniveau positief verband houdt met het aantal mede 

feestgangers van datzelfde opleidingsniveau in de uitgaansgelegenheid (rs = .382, p <.05, rs 

=.189, p <.05 en rs = .370, p <.05; zie bijlage 2.52). Dit betekent dat wanneer een student 

uitgaat in een uitgaansgelegenheid waar vooral personen komen van hetzelfde 

opleidingsniveau als de persoon, het aantal algemene relaties met een ander 

opleidingsniveau afneemt. Ook de sterkte van de band neemt voor alle opleidingsniveaus af 

wanneer een persoon een opleidingsniveau niet tegen komt in de uitgaansgelegenheid (rs = 

.405, p <.05, rs =.209, p <.05 en rs = .465, p <.05; zie bijlage 2.53). Opvallend is dat de 

ruimtelijke segregatie een sterker effect heeft op de sterkte van de band met een ander 
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opleidingsniveau, aangezien de rangcorrelatie hoger is. De ruimtelijke segregatie bij 

uitgaansgelegenheden zorgt dus voor alle opleidingsniveaus voor sociale segregatie in de 

uitgaansgelegenheid en hierbuiten. Blijkbaar zijn uitgaansgelegenheden een belangrijke plek 

om mensen te leren kennen. Deze sociale segregatie lijkt ook te maken te hebben met het 

opleidingsniveau van de personen met wie een persoon naar de uitgaansgelegenheid toe 

gaat. Studenten blijken namelijk vooral contact te hebben met personen van hetzelfde 

opleidingsniveau als waarmee zij de uitgaansgelegenheid bezoeken. (α<.05; zie bijlage 

2.54).  

 

5.4.5  Werkplekken 
 

Werkplekken bleken significant ruimtelijk gesegregeerd te zijn door opleidingsniveau. Dit leidt 

tot sociale segregatie in de werkplekken bij MBO (rs = .427, p<.05), HBO- (rs = .304, p<.05) 

en WO studenten (rs = .581, p<.05; zie bijlage 2.56). Hierbij heeft het aantal werkuren per 

week veel invloed op de mate van contact: naarmate een persoon meer werkt, ontstaat er 

meer contact met MBO, HBO en WO  op de werkvloer (p<.05; zie bijlage 2.55). Dit effect 

geldt ook voor het aantal algemene relaties met een bepaald opleidingsniveau: het worden 

er minder naarmate een student minder met dat opleidingsniveau samenwerkt (rs = .194, p 

<.05, rs =.158, p <.05 en rs = .367, p <.05; zie tabel 17). Opvallend is echter dat enkel voor 

HBO studenten geen verband geldt tussen het aantal werknemers van een bepaald niveau 

en de sterkte van de band met dat niveau in het algemeen (rs = .140, p >.05; zie bijlage 

2.57). Er is dus over het algemeen sprake van sociale segregatie door ruimtelijke segregatie 

op de werkvloer.  

 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO medewerkers en aantal algemene relaties MBO, HBO en WO 

 
Aantal MBO 

medewerkers 
Aantal HBO 

medewerkers 
Aantal WO 

medewerkers 

Aantal 
MBO 

relaties 

Aantal 
HBO 

relaties 

Aantal 
WO 

relaties 

 Aantal MBO 
medewerkers 

Spearman 1,000 -,355 -,523 ,194 -,020 -,150 

Significantie . ,000 ,000 ,009 ,791 ,043 

N 190 190 190 183 183 183 

Aantal HBO 
medewerkers 

Spearman -,355 1,000 ,065 -,052 ,158 -,071 

Significantie ,000 . ,376 ,485 ,033 ,337 

N 190 190 190 183 183 183 

Aantal WO 
medewerkers 

Spearman -,523 ,065 1,000 -,210 ,013 ,367 

Significantie ,000 ,376 . ,004 ,860 ,000 

N 190 190 190 183 183 183 

Tabel 17: Correlatie aantal algemene MBO, HBO en WO medewerkers en aantal relaties MBO, HBO en WO 

H0: Geen correlatie  

Ha: Correlatie 

 

5.4.6  Studentenverenigingen 
 

Over de ruimtelijke segregatie bij studentenverenigingen bleek weinig te zeggen, door het 

lage aantal respondenten. Enkel bleek dat er aanwijzingen waren voor ruimtelijke segregatie 
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bij MBO'ers: zij waren niet ingeschreven voor een studentenvereniging. Logischerwijs zorgt 

dit voor sociale segregatie: geen MBO leden zorgt voor minder contact met MBO'ers op de 

vereniging (rs = .902, p<.05; zie tabel 18). Over de sociale segregatie bij HBO- en WO 

studenten is helaas niks te zeggen (p>.05; zie tabel 18). Voor disputen geldt hetzelfde 

(p>.05; zie bijlage 2.58).  

 

Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie studentenvereniging 

 Aantal MBO Aantal HBO Aantal WO Contact MBO Contact HBO Contact WO 

 Aantal MBO Spearman 1,000 ,000 ,116 ,902 ,205 ,288 

Significantie (p) . 1,000 ,750 ,000 ,569 ,420 

N 10 10 10 10 10 10 

Aantal HBO Spearman ,000 1,000 ,981 -,135 ,020 ,066 

Significantie (p) 1,000 . ,000 ,710 ,957 ,856 

N 10 10 10 10 10 10 

Aantal WO Spearman -,116 -,981 1,000 -,056 -,007 ,120 

Significantie (p) ,750 ,000 . ,879 ,985 ,742 

N 10 10 10 10 10 10 

Tabel 18: Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie studentenvereniging 

H0: Geen correlatie  

Ha: Correlatie 

 

5.4 Nieuwe maatschappelijke verzuiling  
 

In deze paragraaf wordt besproken of en hoe met de resultaten over ruimtelijke en sociale 

segregatie gesproken kan worden van een nieuwe maatschappelijke verzuiling. Om 

hierachter te komen is terugkoppeling naar de literatuur over maatschappelijke verzuiling 

noodzakelijk. De aanname uit de theorie is namelijk dat ruimtelijke en sociale segregatie 

zorgen voor maatschappelijke verzuiling, maar is de situatie nog wel te vergelijken met 

vroeger? Begonnen zal worden met een analyse naar de gesegregeerde leefomgeving, 

waarna de segregatie van sociale netwerken aan bod komt. Hierna zal ook de verbinding 

tussen de twee begrippen aan bod komen.  

 

5.5.1  Gesegregeerde leefomgeving 
 

Volgens auteurs als Lijphart (1977, 1992), Hellemans (1990) en Rogier (1956) is een 

gesegregeerde leefomgeving een dimensie van maatschappelijke verzuiling (zie lichtblauwe 

vlakken afbeelding 3). Om te kunnen bepalen of dit het geval was, is gekeken naar de 

segregatie van activiteitenruimten door opleidingsniveau. Voor een groot deel van de 

activiteitenruimten bleek inderdaad een ruimtelijke segregatie te gelden: de verschillende 

opleidingsniveaus zijn ruimtelijk gesegregeerd bij onderwijsinstellingen, 

uitgaansgelegenheden en werkplekken. De segregatie van onderwijsinstellingen is naar 

verwachting, aangezien elk opleidingsniveau zijn eigen onderwijsinstelling heeft: MBO heeft 

het Helicon en het ROC, HBO de HAN en WO de Radboud Universiteit. Daarnaast zijn er 
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enkele gedeelde gebouwen, zoals het Technovium en het Gymnasion. Ook geldt een 

ruimtelijke segregatie voor MBO en WO bij sportgelegenheden. Deze ruimtelijke segregatie 

is logisch aangezien MBO studenten niet in aanmerking komen voor een studenten 

sportkaart bij het Radboud sportcentrum, waar de WO studenten vooral sporten (Radboud 

sportcentrum, 2016). Deze regel zorgt blijkbaar voor ruimtelijke segregatie. Over 

studentenverenigingen konden geen significante uitspraken gedaan worden, maar is de 

ruimtelijke segregatie van MBO wel zeer aannemelijk. Bij huisvesting ten slotte waren veel 

aanwijzingen voor ruimtelijke segregatie, maar deze is hier niet significant. Dit is tegen de 

verwachtingen, aangezien mensen vaak naar personen trekken met dezelfde 

persoonskenmerken (Tesser et al., 1995). Er is enkel geen ruimtelijke segregatie gevonden 

voor HBO bij sportgelegenheden en voor HBO en WO bij studentenverenigingen. Het laatste 

komt vooral door een tekort aan informatie. Van een gesegregeerde leefomgeving kan dus 

uitgegaan worden, mits de activiteitenruimten inderdaad de gesegregeerde leefomgeving 

representeren.  

 

De ruimtelijke segregatie van activiteitenruimten vertoont echter niet alle kenmerken van 

segregatie van de leefomgeving tijdens de jaren ’50. De rol van organisaties was in die tijd 

namelijk belangrijker (Kruyt, 1962). Zo had elke ideologie zijn eigen krant (Lijphart, 1992). 

Tegenwoordig richten het NRC handelsblad, de Volkskrant en het parool zich vooral op 

hoger opgeleiden en zijn de Telegraaf en de Trouw meer een krant voor lager opgeleiden 

(Noach, 2016). Iedereen kan echter lid worden van de verschillende kranten. Ook hebben de 

verschillende opleidingsniveaus niet meer een eigen televisieomroep, zoals de ideologieën 

hadden in de tijd van de verzuiling (Lijphart, 1992). Tijdens de verzuiling had ook elke 

ideologie zijn eigen partij (Lijphart, 1992), wat tegenwoordig ook geldt voor de 

opleidingsniveaus bleek uit de bespreking van de casus (zie p. 35). Tegenwoordig zijn er ook 

wel verschillende organisaties voor de verschillende opleidingsniveaus, zoals de besproken 

datingsites en verzekeringsmaatschappijen. Hierbij gaat het echter enkel over het 

afschermen door hoger opgeleiden van lager opgeleiden. Ook zijn organisaties minder 

vergaand, ze zijn er wel, maar in tegenstelling tot vroeger gaat iedereen gewoon naar een 

algemene bakker en supermarkt (Koninklijke Bibliotheek, 2016). Met als kleine uitzondering 

dat de biologische winkels vooral onder hoger opgeleiden in trek zijn (Bel, 2015).  

 

De segregatie van de leefomgeving werd tijdens de verzuiling veroorzaakt door één aspect: 

de ideologie van personen (Kruyt, 1962; Lijphart, 1977; Lijphart, 1992; Rogier, 1956). Om na 

te gaan of er sprake is van een nieuwe verzuiling is ook gefocust op één kenmerk, namelijk 

het opleidingsniveau. In de Nederlandse maatschappij lijkt dit echter niet meer te gelden. Uit 
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de vergelijking van ruimtelijke segregatie op basis van opleidingsniveau, politieke voorkeur, 

inkomen en etniciteit bleek namelijk dat segregatie tegenwoordig niet meer door één enkel 

kenmerk wordt veroorzaakt (zie casusbeschrijving. P. 35). Eerder moet gesproken worden 

van een aantal elkaar beïnvloedende kenmerken.  

 

5.5.2 Gesegregeerde sociale netwerken 
 

Naast de gesegregeerde leefomgeving bleken gesegregeerde sociale netwerken belangrijk 

te zijn voor het ontstaan van de originele maatschappelijke verzuiling (Lijphart, 1977; 

Lijphart, 1992; Rogier, 1956). Vooral het gekozen deel van het netwerk van de respondenten 

bleek gesegregeerd te zijn: ouders en broers/ zussen zorgen niet voor segregatie, vrienden 

en partners daarentegen juist wel. De sterkste en meeste banden worden gevoeld met 

personen van het eigen opleidingsniveau. Zelfs wanneer een persoon van opleidingsniveau 

wisselt. Er is dan ook sprake van een eigen deelnetwerk per opleidingsniveau, naar 

verwachting van Volker et al. (2014). Bruggen met het MBO deelnetwerk zijn er weinig en 

naar het HBO en WO deelnetwerk vormen respondenten de brug vooral zelf. Een duidelijke 

segregatie van sociale netwerken naar opleidingsniveau zou dus kunnen bestaan. Dit lijkt 

overeen te komen met wat er gebeurde in de jaren ’50. Ook toen werden vrienden en 

partners hoofdzakelijk binnen het eigen opleidingsniveau gevonden (Houwen, Kloosterman, 

& Riele, 2010; Lijphart, 1977). Een opvallend verschil is echter dat in die tijd ook het niet 

gekozen deel van het netwerk van een persoon binnen het eigen deelnetwerk viel. Kinderen 

werden namelijk binnen dezelfde ideologie opgevoed als de ouders en familie (Lijphart, 

1977).  

 

Daarnaast valt nog op dat Lijphart (1977, 1992) het uitblijven van sociale contacten buiten de 

eigen zuil als dimensie neemt voor verzuiling. Tegenwoordig blijken er wel bruggen te zijn 

tussen de deelnetwerken op basis van opleidingsniveau. Enkel tussen het MBO deelnetwerk 

en het HBO en WO deelnetwerk bleken weinig bruggen te zijn. Deze bruggen bestaan echter 

wel. Dit is een groot verschil met 60 jaar geleden (Lijphart, 1977). De deelnetwerken zijn dus 

minder afgesloten dan in de jaren '50. Waar in die tijd een taboe lag op de omgang met 

andere zuilen (Lijphart, 1992; Lijphart, 1977), is dit tegenwoordig wel mogelijk. Dit is volgens 

Granovetter (1983) een goede verandering. Hij geeft namelijk aan hoe belangrijk de bruggen 

zijn voor het sociaal kapitaal van mensen. Wel komen de relaties met andere 

opleidingsniveaus minder voor en zijn deze minder sterk. Dit is misschien ook wel logisch. 

Personen trekken nou eenmaal naar gelijkgestemden toe (Passmore, 2011). Studenten 

hebben dan ook buiten hun eigen deelnetwerk vooral relaties met personen uit het 

opleidingsniveau dat het meeste op het eigen lijkt.  
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De groepen van tegenwoordig zijn ook minder statisch. Tijdens de tijd van de verzuiling werd 

een persoon geboren in een bepaalde zuil en zou hij of zij zijn hele leven hier in blijven. 

Overgang tussen de verschillende zuilen was nauwelijks mogelijk (Kruyt, 1957). Tussen 

opleidingsniveaus bestaat echter wel veel overgang: dertig procent van de respondenten gaf 

aan een vooropleiding te hebben gevolgd op een ander niveau (zei bijlage 2.6). Het lijkt 

echter wel dat een persoon bij zo’n overgang ook deel wordt van een ander deelnetwerk, 

aangezien elk opleidingsniveau zijn eigen deelnetwerk lijkt te hebben.  

 

Ook is duidelijk dat in de tijd van de verzuiling sociale segregatie enkel plaats vond op basis 

van ideologie. Voor de rest was de Nederlandse bevolking in die tijd homogeen (Kruyt, 

1957). Zo was er enkel één etniciteit en was er nog maar weinig verschil tussen personen op 

het gebied van opleidingsniveau. Nauwelijks één procent van de Nederlanders was in die tijd 

namelijk hoger opgeleid en de rest had geen of enkel een lage opleiding (Bovens, 2015). 

Tegenwoordig vormen hoger opgeleiden wel een groot deel van beroepsbevolking (StatLine, 

2016) en is sociale segregatie op basis van opleidingsniveau mogelijk. Maar ook sociale 

segregatie op basis van etniciteit is in het multiculturele Nederland van tegenwoordig 

mogelijk geworden (CBS, 2004). Ook bij sociale segregatie is het focussen op één kenmerk 

minder goed mogelijk. Het plaatsen van mensen in bepaalde hokjes is tegenwoordig dus 

lastig. Het hokje ‘ideologie’ was ooit heel gesloten. De persoon werd hier helemaal door 

gevormd (Lijphart, 1977). Tegenwoordig is het juist mogelijk om in meerdere hokjes te leven. 

Zo kan iemand hoger opgeleid zijn, conservatief en moslim. 

 

5.5.3 Verbinding gesegregeerde leefomgeving en sociale netwerken 
 

De segregatie van de leefomgeving van de jaren ’50 had veel invloed op de sociale 

netwerken. Personen leefden ruimtelijk enkel samen met personen van de eigen ideologie 

en kwamen ook geen andere personen tegen. Hierdoor kenden zij ook alleen maar personen 

van de eigen ideologie en vormden zij hier een netwerk mee (Lijphart, 1992; Rogier, 1956). 

De ruimtelijke segregatie beïnvloedt ook nu nog duidelijk de sociale segregatie. Ruimtelijke 

segregatie in huisvesting, onderwijsinstellingen, uitgaansgelegenheden en werkplekken zorgt 

binnen deze activiteitenruimten en hierbuiten voor sociale segregatie. In sportgelegenheden 

en studentenverenigingen zorgt enkel bij MBO studenten de ruimtelijke segregatie voor 

sociale segregatie in deze sportgelegenheden. Dit zorgt bij sport ook voor sociale segregatie 

in algemene zin, dus buiten de sportgelegenheid. Ruimtelijke segregatie zorgt dus 

tegenwoordig ook veelal nog voor sociale segregatie. Wel valt op te merken dat 60 jaar 
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geleden de ruimtelijke segregatie zorgde voor nagenoeg volledige sociale segregatie 

(Lijphart, 1992) en tegenwoordig niet meer.  

 

5.5.4 Een nieuwe vorm van verzuiling 
 

Opvallend is dat de theorie van verzuiling niet meer helemaal te kopiëren is naar de 

Nederlandse maatschappij van tegenwoordig. De bevolkingsgroepen op basis van 

opleidingsniveau zijn minder sterk ruimtelijk gesegregeerd en de bestaande segregatie wordt 

veroorzaakt door meerdere kenmerken. Ook de sociale segregatie lijkt tegenwoordig minder 

sterk en ook op basis van meerdere persoonskenmerken. Daarnaast zijn de groepen meer in 

beweging: het is mogelijk om van het ene niveau over te stromen naar een ander niveau. 

Van een strakke afbakening als een zuil is dus geen sprake meer. Een metafoor van een 

vlechtende rivier is misschien meer op zijn plek. Een die aftakkingen (bifurcatie; Marshak, 

2015) kent naar de verschillende opleidingsniveaus, welke dan ook weer samen kunnen 

komen om weer opnieuw van elkaar af te stromen. Ook kan het water (een persoon) in een 

andere aftakking terecht komen (opleidingsniveau). Via het grondwater staan de 

verschillende aftakkingen (opleidingsniveau) altijd in contact met elkaar. Ieder die wilt, kan 

contact maken met een ander opleidingsniveau.  
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6. Conclusie  
 

In deze conclusie wordt allereerst een bondig antwoord gegeven op de deelvragen, waarna 

ook de hoofdvraag wordt beantwoord. Hier hoort ook een discussie over de toepasselijkheid 

van de verzuilingstheorie op de huidige maatschappij bij (6.2). Vervolgens worden in 

paragraaf 6.3 de aanbevelingen voor de wetenschap en de praktijk besproken. Tenslotte zal 

6.4 reflecteren op de gehanteerde theorie, methoden en het scriptieproces. 

 

6.1 Conclusie  
 

Nu de ruimtelijke- en sociale segregatie tussen Nijmeegse studenten van de verschillende 

opleidingsniveaus is geanalyseerd en de koppeling is gemaakt met een nieuwe 

maatschappelijke verzuiling, kunnen er conclusies getrokken worden. De deelvragen zijn 

daarvoor één voor één besproken. Er is een vrij hoge sprake van ruimtelijke segregatie van 

Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau (deelvraag 1). Voor 

onderwijsinstellingen, uitgaansgelegenheden en werkplekken bleek namelijk volledige 

ruimtelijke segregatie tussen de opleidingsniveaus. Deze segregatie gold bij 

sportgelegenheden voor zowel MBO als WO studenten. Bij huisvesting daarentegen werden 

enkel aanwijzingen gevonden voor ruimtelijke segregatie en over studentenverenigingen 

werd te weinig data verzameld. Enkel voor MBO waren daardoor duidelijke aanwijzingen 

voor een ruimtelijke segregatie. Van sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis 

van opleidingsniveau bleek in hogere mate sprake te zijn (deelvraag 2). De personen van het 

gekozen deel van het netwerk van een persoon hebben meestal dezelfde opleiding. De 

sterkste en meeste relaties zijn dan ook over het algemeen met het eigen opleidingsniveau. 

Sprake is dus van deelnetwerken per opleidingsniveau. Zelfs bij niveauwisseling verandert 

het opleidingsniveau van het deelnetwerk mee. De ruimtelijke en sociale segregatie van 

Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau zijn meestal ook met elkaar verbonden 

(deelvraag 3). De ruimtelijke segregatie in huisvesting, onderwijsinstellingen, 

uitgaansgelegenheden en werkplekken zorgt bij alle opleidingsniveaus voor sociale 

segregatie in de activiteitenruimte en hierbuiten. Enkel voor sportgelegenheden en 

studentenverenigingen geldt iets anders: de ruimtelijke segregatie zorgt enkel bij MBO 

studenten voor sociale segregatie in de activiteitenruimte en daarbuiten.  

 

De ruimtelijke en sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau 

leidt echter niet tot maatschappelijke verzuiling (deelvraag 4). De verzuilingstheorie lijkt 

namelijk niet meer helemaal van toepassing op de huidige Nederlandse maatschappij. Zo 

zijn de rollen van organisaties in de ruimtelijke segregatie veel minder en kan er niet meer 
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gefocust worden op één factor, zoals opleidingsniveau. In plaats daarvan vindt ruimtelijke 

segregatie plaats bij meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. Ook zijn de deelnetwerken 

van de opleidingsniveaus minder afgesloten dan de deelnetwerken van de ideologieën 

tijdens de verzuiling. Daarnaast zijn de groepen minder statisch als 60 jaar geleden: 

studenten kunnen overstappen van het ene naar het andere opleidingsniveau. Mensen 

kunnen tegenwoordig niet meer in één hokje geplaatst worden, waardoor sociale segregatie 

zich ook niet beperkt tot één factor.  

 

Met de beantwoording van de deelvragen, kon de hoofdvraag worden beantwoord: 

 

In welke mate is er sprake van een nieuwe maatschappelijke verzuiling door ruimtelijke en 

sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau?  

 

Er bleek geen sprake te zijn van een nieuwe maatschappelijke verzuiling door ruimtelijke en 

sociale segregatie van Nijmeegse studenten op basis van opleidingsniveau. Ook al waren er 

veel aanwijzingen voor een hoge ruimtelijke en sociale segregatie op het gebied van 

opleidingsniveau (deelvraag 1 en 2) en de verbinding hiervan (deelvraag 3), dit leidt in de 

huidige Nederlandse maatschappij niet meer tot verzuiling (deelvraag4).  

 

6.2 Discussie 
 

Dat er geen sprake meer is van verzuiling, komt doordat de theorie over verzuiling niet meer 

bij de huidige Nederlandse maatschappij past. Het is een te strakke afbakening voor de 

veelzijdigheid van tegenwoordig. De metafoor van stenen zuilen is dan ook niet meer 

passend. Gesuggereerd wordt om te spreken van een nieuwe vorm van verzuiling: bifurcatie. 

De Nederlandse maatschappij is namelijk eerder een vlechtende rivier (zie afbeelding 15). 

De metafoor rivier is gevonden, omdat water veel vloeiender is dan het harde steen van een 

zuil. Personen in één van de riviertakken stromen allemaal ongeveer dezelfde kant op, de 

ruimtelijke en sociale segregatie op opleidingsniveau. Overstromen van de ene naar de 

andere riviertak (opleidingsniveau) is echter mogelijk. Dit betekent wel dat een persoon de 

oude riviertak achter zich laat en samen met de nieuwe riviertak verder stroomt. Banden met 

het oude opleidingsniveau verminderen. Net als bij een vlechtende rivier komen de 

opleidingsniveaus soms weer bij elkaar. Via het grondwater staan de verschillende 

aftakkingen ook altijd in contact met elkaar. Zo is er soms nog contact en komen sommigen 

elkaar wel tegen. Niet duidelijk is of de splitsing gestuurd wordt door enkel opleidingsniveau 

of dat er ook andere factoren invloed hebben. In plaats van een nieuwe maatschappelijke 
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verzuiling is er tegenwoordig dus eerder sprake van een maatschappelijke aftakking op basis 

van opleidingsniveau: educatiebifurcatie.  

 

Afbeelding 15: educatiebifurcatie 
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6.3  Aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van de conclusie kunnen enkele aanbevelingen gedaan worden voor verder 

onderzoek omtrent educatiebifurcatie. Daarnaast kunnen aanbevelingen gedaan worden 

voor de gemeente Nijmegen. 

 

Het belangrijkste vervolgonderzoek zou zich kunnen spitsen op de mate waarin 

opleidingsniveau 'educatiebifurcatie' veroorzaakt. Andere kenmerken zullen dus uitgesloten 

moeten worden. De vraag is of de segregatie enkel op basis van opleidingsniveau bestaat of 

dat er een aftakkingen bestaan op basis van meerdere kenmerken, zoals de gevonden 

elkaar beïnvloedende kenmerken. Is opleidingsniveau de drijvende kracht of enkel een uiting 

van een belangrijker afscheidend kenmerk? Daarnaast zal verdergaand onderzoek nodig zijn 

naar het verband tussen opleidingsniveau en segregatie. Hierbij kan ook gekeken worden of 

het ontbreken van onderwijsinstellingen van bepaalde opleidingsniveaus tot meer segregatie 

leidt. Ook is verder onderzoek mogelijk naar de segregatie bij studentenverenigingen, 

aangezien hier te weinig data over was. 

 

Een andere, meer algemene, aanbeveling betreft het concept sociale segregatie. Sociale 

segregatie is zoals uit het literatuuronderzoek naar voren kwam onderbelicht in 

wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat sociale en ruimtelijke segregatie 

wat betreft opleidingsniveau (over het algemeen) met elkaar verbonden zijn. Wellicht is dit 

ook het geval in andere onderzoeksvelden. Zo zou er bijvoorbeeld meer onderzoek 

uitgevoerd kunnen worden naar de samenhang tussen ruimtelijke en sociale segregatie op 

het gebied van etniciteit. Aangezien er al wel veel onderzoek is gedaan naar ruimtelijke 

segregatie op basis van etniciteit (allochtonen/autochtonen).  

 

Naast aanbevelingen voor de wetenschap, zijn er ook aanbevelingen voor de praktijk. 

Aangezien er sprake is van ruimtelijke en sociale segregatie tussen de verschillende 

opleidingsniveaus in Nijmegen, zou de gemeente Nijmegen er goed aan kunnen doen om 

haar antisegregatie beleid in te zetten op studenten. Hierbij zou gefocust kunnen worden op 

het tegengaan van segregatie bij onderwijsinstellingen, uitgaansgelegenheden en 

werkplekken, aangezien in deze activiteitenruimten de meeste ruimtelijke segregatie 

voorkomt en dit zorgt voor sociale segregatie.  

 

6.2 Reflectie 
 

De methoden van onderzoek bleken het gewenste resultaat te hebben: via enquêtes werd 

voldoende en duidelijke data gevonden voor het onderzoek. Tijdens de analyse van de data, 
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bleek echter dat niet elke gestelde vraag relevant was voor het onderzoek. Zo zijn er te veel 

vragen gesteld over de beschrijving van de activiteitenruimten. Voortaan zou het goed zijn 

om gerichter enkel de vragen te stellen, die echt nodig zijn voor de beantwoording van de 

hoofdvraag. Nu zijn veel beschrijvingen van activiteitenruimten dus niet gebruikt. Ook valt op 

te merken dat er erg veel vragen waren over studentenverenigingen en disputen. Dit bleek 

later niet relevant te zijn, aangezien maar weinig studenten bij een vereniging of dispuut 

zaten, waardoor er te weinig data was om er iets mee te doen. Wellicht is dit in een 

studentenstad als Leiden of Amsterdam (bijvoorbeeld), waar wellicht een groter percentage 

van de studenten lid is, beter toepasbaar. Het valt dus op dat de methode voor het 

verzamelen van data van ruimtelijke segregatie aangepast zou kunnen worden. De methode 

voor sociale segregatie lijkt beter afgesteld te zijn op de deelvraag: alle data is gebruikt in het 

onderzoek. Daarnaast bleek de verzameling van data bij MBO studenten lastiger te zijn dan 

verwacht. Hier kon weinig aan veranderd worden, aangezien niemand van de scholen bereid 

was om mee te werken. Voortaan moet dus rekening gehouden worden met lastig te 

benaderen doelgroepen. 

 

Terugkijkend op de theorie kunnen ook enkele constateringen worden gedaan. Vooral de 

theorie over sociale netwerken bleek erg bruikbaar. Via deze theorie konden namelijk goede 

indicatoren opgesteld worden voor de enquête, waardoor alle data over sociale segregatie 

bruikbaar was voor het onderzoek. Hier schiet de theorie over activiteitenruimten wellicht te 

kort. Het gaf vooral aan in welke ruimten segregatie kon voorkomen. Hoe deze precies 

gemeten moest worden werd niet besproken. Hierdoor waren de vragen over ruimtelijke 

segregatie in de enquête minder gericht en was niet alle data bruikbaar. Ook de theorie over 

verzuiling bleek niet geheel bij het onderzoek te passen, omdat het niet meer toepasselijk is 

in de huidige maatschappij. Het was echter wel de best passende beschikbare theorie, naar 

mijn mening.  

 

Het proces is vrij goed verlopen en alle deadlines zijn dan ook met een ruime marge 

gehaald. Opvallend was echter wel dat het geen gelijkmatig proces was: het ene moment 

was er veel inspiratie en werd er veel voortgang gemaakt. Het andere moment liep het 

proces echter tijdelijk vast. Deze momenten waren erg lastig om doorheen te komen en 

daardoor erg deprimerend. Dan was er vaak wat hulp nodig om weer op gang te komen.  

 

  



63 
 

7. Literatuurlijst 
 

Abler, R. A., & Gould, P. (1971). Spatial organization: the geographer's view of the world. Londen: 

Prentice Hall. 

Apartheidsmuseum. (z.d.). Segregation in action. Opgeroepen op februari 16, 2016, van 

www.apartheidmuseum.org: 

http://www.apartheidmuseum.org/sites/default/files/files/downloads/Learners%20book%2

0Chapter2.pdf 

Apollo. (2015). Landelijke monitor studentenhuisvesting. Delft: ABF research. 

Bakker, J. (2009). Onbekend maakt onbemind: Maar of bekend bemind maakt? In N. I. (red.), Dialoog 

op school: Investeren in een pluriforme samenleving (pp. 28-29). Den Haag: Auteur. 

Barnes, J. A. (1954). Class and committees in a Norwegianisland parish. Human Relations, 7, 39-58. 

Beinart, W., & Dubow, S. (1995). Segregation and Apartheid in Twentieth-Century South Africa. 

London: Routledge. 

Bel, S. (2015). Biologische voeding. In T. Lebacq, & E. (. Teppers, Voedselconsumptiepeiling 2014-

2015: Rapport 1 (pp. 319-331). Brussel: WIV-ISP. 

Blakely, E. J., & Snyder, M. G. (1999). Fortress America: Gated Communities in the United States. 

Cambridge: The brookings institution. 

Bolt, G. (2002). Ethnic segregation in the Netherlands: new patterns, new policies? Tijdschrift voor 

economische en sociale geografie, 93, pp. p. 214-220. 

Bolt, G. S., & van Kempen, R. (1997). Segregation and Turks' Housing Conditions in Middle-Sized 

Dutch Cities. New Community, 23 (3), pp. 363-384. 

Borjas, G. J. (1997). To Ghetto: Etnicity and Residential Segregation. NBER Workin Paper Series, nr. 

6176. 

Bos, J., & Renooy, P. (2005). Nijmegen verdeeld?: Onderzoek naar de effecten van 

woonruimteverdeling op etnische segregatie. Amsterdam: Regioplan. 

Bovens, M. (2012, juli 3). Is opleiding de nieuwe verzuiling? Opgeroepen op februari 9, 2016, van 

Socialevraagstukken.nl: http://www.socialevraagstukken.nl/is-opleiding-de-nieuwe-

verzuiling/ 

Bovens, M. (2015 , Vol. 36, nr. 3). Opleiding als nieuwe sociale scheidslijn. Sociologos, pp. 264-275. 

Bovens, M., & Wille, A. (2011). De diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en 

democratie. Amsterdam: Uitgeverij Ber Bakker. 

Braster, S., & Dronkers, J. (2013). De positieve effecten van etnische verscheidenheid in de klas op de 

schoolprestaties van leerlingen in een multi-etnische metropool. Sociologie, 9 (3/2). 



64 
 

CBS. (2004). Allochtonen in Nederland. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

CBS. (2007). Regionaal inkomsonderzoek. Den Haag: CBS. 

CBS. (2009, augustus 18). Student verdient gemiddeld ruim 5 duizend euro per jaar bij. Opgehaald van 

CBS.nl: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2009/34/student-verdient-gemiddeld-ruim-5-

duizend-euro-per-jaar-bij 

CBS. (2013, oktober 3). Onderwijsniveau bevolking gestegen. Opgehaald van CBS: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/40/onderwijsniveau-bevolking-gestegen 

CBS. (2016, maart 3). Begrippen: opleidingsniveau. Opgehaald van www.cbs.nl: http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=3119 

Clark, K. B. (1989). Dark ghetto: Dilemmas of social power. Wesley: Wesleyan University Press. 

Daalman, M., Kloosterman, K., & van Teerns, M. (2014). Woongedrag en woonwensen jongeren . 

Groningen : Onderzoek en Statistiek. 

de Lange, M., Tolsma, J., & Wolbers, M. (2015). Opleiding als sociale scheidslijn: Een nieuw 

perspectief op een oude kloof. Antwerpen: Garant. 

de Mooij, M., Geerdinck, M., Oostrom, L., & van Weert, C. (2012). Studeren loont. Inkomens van 

afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Sociaaleconomische trends, 

55-67. 

de Vries, A. (2005). Inkomensspreiding in en om de stad: Een voorstudie. Den Haag: NAi Uitgevers. 

Denton, N. A., & Massey, D. S. (1988, december). The dimensions of Residential Segregation. Social 

Forces (Vol. 67, No. 2), pp. 281-315. 

Denton, N. A., & Massey, D. S. (1993). American Apartheid: Segregation and the Making of the 

Underclass. Cambridge: Harvard University. 

Dijkstra, A. B., Jungbluth, P. L., & Ruiter, S. A. (2001). Verzuiling, sociale klasse en etniciteit: segregatie 

in het Nederlandse basisonderwijs. Sociale Wetenschappen, 24 - 48. 

Dronkers, J. (2010). Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen op 

onderwijsprestaties? Een emperische toets met internationale pisa-data. Maastricht: 

Maastricht University. 

DUO. (2015, September 1). De nieuwe studiefinanciering: Overzicht alle maatregelen. Opgeroepen op 

juni 1, 2016, van Dienst Uitvoerend Onderwijs: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap: https://duo.nl/particulier/studievoorschot/maatregelen.jsp 

Fonseca, P. M. (2011). From educational ideals to local realities: qualitative unpacking of 

stereotypesans segregation in PISA 2006. Sociologica, pp. 177-198. 

Galster, G., & Zobel, A. (1998). Will dispersed housing programmes reduce social problems in the US? 

Housing Studies, 13, pp. 605-622. 



65 
 

Gemeente Nijmegen. (2008). Beleid betreffende de bestrijding van de negatieve gevolgen van 

segregatie in het onderwijs. Nijmegen: Auteur. 

Gemeente Nijmegen. (2011). Evaluatie anti-segregatiebeleid. Nijmegen: Stadswinkel. 

Gemeente Nijmegen. (2014, maart 12). Gemeenteraad Verkiezingen 2014. Opgehaald van Nijmegen 

stemt: http://nijmegen.stemt.info/?nijmegen 

Gemeente Nijmegen. (2015). Gemeentelijke basisregistratie: bevolkingsomvang. Den Haag: Auteur. 

Gemeente Nijmegen. (2015). Gemeentelijke basisregistratie: herkomstgroepering. Den Haag: Auteur. 

George, D., & Mallery, P. (2013). IBM SPSS statistics 21: step by step: a simple guidean reference 

(dertiende editie). Abbingdon: Routledge. 

Given, L. M., & Leckie, G. J. (2003). ‘‘Sweeping’’ the library: Mapping the social activity space of the 

public library. Library & Information Science Research, 25, pp. 365 – 385. 

Golledge, R. G., & Stimson, R. J. (1997). Spatial behavior: a geographic perspective. New York: 

Guilford Press. 

Gouweleeuw, J., & Harmsen, C. (2004, 4e kwartaal). Allochtonen aan het werk. CBS: 

Bevolkingstrends, pp. 75-84. 

Gramberg, P., & Ledoux, G. (2005). Bestrijden van schoolsegregatie: dringend nodig, zinloos of 

onhaalbaar? In P. Brassé, & H. (. Krijnen, Gescheiden of gemengd: Een verkenning van 

etnische concentratie op school en in de wijk (pp. 17-31). Utrecht: Forum. 

Granovetter, M. (1983 ). The strength of weak ties: a network theory revised. Sociological Theory, 1, 

pp. 201-233. 

Hamers, D., Nabielek, K., Schluchter, S., van Middelkoop, M., Soekimin, S., Tennekes, J., & Grakist, M. 

(2007). Afgescherme woondomeinen. Rotterdam: De Maasstad. 

Hellemans, S. (1990). Strijd om de moderniteit: sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 

1800. Leuven: Universitaire Press. 

Hellemans, S. (1993). Verzuiling en ontzuiling als sociologisch proces. In U. Becker, Nederlandse 

politiek in historisch en vergelijkend perspectief (pp. 121-150). Amsterdam: Het Spinhuis. 

Herweijer, H., & van den Brink, Y. (2011). Gemengd leren. Etnische diversiteit en leerprestaties in het 

basis- en voortgezet onderwijs. Den Haag: SCP. 

Horton, F. E., & Reynolds, D. R. (1971). Effects of urban spatial structure on individual behavior. 

Economic Geography, 47 (1), pp. 36-48. 

Houwen, K. v., Kloosterman, R., & Riele, S. t. (2010). Contacten tussen bevolkingsgropen. In CBS, 

Sociale samenhang: participatie, vertrouwen en integratie (pp. 183-196). Den Haag: Centraal 

Bureau Statistiek. 



66 
 

Jenkins, S. P., Micklewright, J., & Schnepf, S. V. (2008, Januari 18). Social segregation in secondary 

schools: how does England compare with other countries? Oxford Review of Education, 34 

(1), pp. 21-37. 

Kadushin, C. (2004). Introduction to Social Network Theory . Oxford: University Press. 

Keman, H. (2011). Pillarization. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. (. Morlino, International 

Encyclopedia of Political Science (pp. 1861-1863). Londen: Sage Publishing. 

Keman, H., & Pennings, P. (2011). Oude en nieuwe conflictdimensies: een vergelijkende analyse. In R. 

Andeweg, & J. (. Thomassen, Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse 

democratie (pp. 247-266). Leiden: Leiden University Press. 

Kleinhans, R., Priemus, H., & Engbersen, G. (2007). Understanding social capital in recently 

restructured neighbourhoods: two case studies in Rotterdam. Urban Studies, 44 (5/6), pp. p. 

1069-1091. 

Koninklijke Bibliotheek. (2016, juni 5). Staten-Generaal digitaal: parlemenaire documenten ui de 

periode 1814 tot 1995. Opgehaald van Staten Generaal digitaal: 

http://www.statengeneraaldigitaal.nl/themas/thema?document=verzuilingenontzuiling 

Korzilius, H. (2008). De kern van survey-onderzoek. Assen: Van Gorcum. 

Kruyt, J. (1965). Verzuildheid in Nederland: Blijvende structuur of aflopende episode? In J. J. Gielen, 

Pacificatie en de zuilen. Meppel: Boom. 

Kruyt, J. P. (1957). Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling. Socialisme en democratie, 

pp. 11-29. 

Kruyt, J. P. (1962). De begrippen verzuiling en ontzuiling. Socialisme en democratie, 19 (11), pp. 791-

797. 

Kuipers, G., & van den Haak, M. (2014). De cultuurkloof? Cultuurverschillen en sociale afstand in 

Nederland. In M. Bovens, P. Dekker, & W. (. Tiemeijer, Gescheiden werelden? Een verkenning 

van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (pp. 193-216). Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau. 

Latten, J. J. (2005). Zwanger van segregatie: een toekomst van sociale en ruimtelijke segregatie? . 

Amsterdam: Vossiuspers. 

Leefomgeving, P. v. (2014). De toekomst is nú: Balans van de Leefomgeving. Enchede: Gildeprint. 

Lepoutre, D. (1997). Coeur de banlieue: Codes, rites et languages. Odile: Jacob. 

Lewis, O. (1966). The culture of Poverty. American, 215 (4), pp. 19-25. 

Lijphart, A. (1977). Democracy in plural societies: A comparative exploration. New Haven: Yale 

University Press. 

Lijphart, A. (1992). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (8e druk). 

Amsterdam: Universitair Press. 



67 
 

Lindner, L. (2002). Ruimtelijke segregatie van afkomstgroepen in Den Haag: Wiens keuze? Den Haag: 

Bureau Discriminatiezaken. 

Low, S. M. (2001). The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear. 

New York: Wiley Blackwell. 

Maier, J., Paesler, R., Ruppert, K., & Schaffer, F. (1977). Sozialgeographie. Braunschweig: 

Westermann. 

Marshak, S. (2015). Earth: Portrait of a Planet (5e editie). New York: W. W. Norton & Company. 

Massey, D. S., & Fong, E. (1990). Segregation and Neighborhood quality: Blacks, Hispanics and Asians 

in the San Francisco Metropolitan Area. Social Forces (Vol. 69), pp. 15-32. 

McClave, J., Benson, G. P., Sincich, T., & Knypstra, J. (2011). Statistiek: een inleiding (elfde editie). 

amsterdam: Pearson educatie. 

Milgram, S. (1967). The Small-World Problem. Psychology Today, 1 (1), 61‐67. 

Mustard, S. (1996). Ruimtelijke segregatie en sociale effecten. Amsterdam: Universiteit Amsterdam. 

Mustard, S. (2009). Probleemwijken! Probleemwijken? Idee, 30 (4), pp. p. 34-37. 

Mustard, S., & Ostendorf, W. (2009). Problemen in Wijken of Probleemwijken? Assen: Van Gorcum. 

Mustard, S., & van Kempen, R. (2007). Trapped or on the springboard? Housing careers in large 

housing estates in European cities. Journal of Urban Affairs, 29 (3), pp. 311-329. 

Musterd, S., Ostendorf, W., & Breebaart, M. (1998). Multi-ethnic metropolis: patterns and policies. 

Dordrecht: Kluwer. 

Newsome, T. H., Walcott, W. A., & Smith, P. D. (1998). Urban activity spaces: Illustrations and 

application of a conceptual model for integrating the time and space dimensions. 

Transportation, 25, pp. 357–377. 

Noach, B. (2016, juni 2). Journalistiek: kenmerken van landelijke dagbladen / kranten. Opgehaald van 

Mens en samenleving: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/25570-

journalistiek-kenmerken-van-landelijke-dagbladen-kranten.html 

Onderwijsinspectie. (2011). Hoger onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs. 

Onderwijsraad. (2007). Onderwijs en sociale samenhang: de stand van zaken. Kennis en 

beleidsvorming over onderwijs en sociale samenhang. Den Haag: Auteur. 

Ostendorf, W., & Musterd, S. (2005). Segregatie en integratie: feiten en visies. In P. Brassé, & H. (. 

Krijgen, Gescheiden of gemengd: Een verkenning van etnische concentratie op school en in de 

wijk (pp. 77-93). Utrecht: Forum. 

Passmore, D. L. (2011, januari 3). Social Network Analysis: Theory and Applications. Opgeroepen op 

februari 16, 2016, van Train: http://train.ed.psu.edu/WFED-543/SocNet_TheoryApp.pdf 



68 
 

Paulle, B. (2007). Van kleur naar klasse: desegregatie in het onderwijs. In L. Veldboer, J. W. 

Duyvendak, & C. (. Bouw, De Mix factor: Integreatie en segregatie in Nederland. Amsterdam: 

Boom Onderwijs. 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). (2010). Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie: Effecten 

van nieuwbouw op de bevolkingssamenstelling van stadswijken. Den Haag: Auteur. 

Planbureau voor de Leefomgeving, P. (2010). Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie: Effecten van 

nieuwbouw op de bevolkingssamenstelling van stadswijken. Den Haag: Auteur. 

Ponds, R., van Ham, M., & Marlet, G. (2015). Verschillen, ongelijkheid en segregatie: literatuurstudie. 

Utrecht: Atlas voor gemeenten. 

Prell, C. (2012). Social Network Analysis: History, Theory and Methodology. London: Sage 

publications. 

Radboud sportcentrum. (2016, mei 4). Voorwaarden studentensport. Opgehaald van Radboud 

sportcentrum: http://www.ru.nl/sportcentrum/abonnementen/studenten/voorwaarden/ 

Rogier, L. J. (1956). Katholieke herleving. Den Haag: Pax. 

Saggar, S., & Heath, A. (1999). Towards a multicultural electorate? In P. Norris, & G. (. Evans, A 

Critical Election?: Understandng the 1997 Election in Long-term Persoecttive. Londen: Sage. 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhil, A., Booij, M., & Verckens, J. P. (2013). Methoden en technieken van 

onderzoek . Amsterdam: Pearson. 

Scheffer, P. (29, januari 2000). Het Multiculturele drama. NRC Handelsblad. 

Schelling, T. (1971). Dynamic models of segregation. Journal of Mathematical Sociology, (vol. 1), pp. 

143-186. 

Schönfelder, S., & Axhausen, K. W. (2002). Activity spaces: Measures of social exclusion? Zürich: ETH. 

Schravensande, F. (28 juli 2008). Gemengde scholen zijn geen wondermiddel. NRC Next. 

SCP. (2003). Rapportage minderheden 2003: Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie. Den 

Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. 

StatLine, C. B. (2016, Maart 24). Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. Opgehaald van StatLine: 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0-2,4-5,7-8,13-

15,17&D2=377&D3=117-118,130-131,143-144,156-157,169-170,182-183&VW=C 

Stubager, R. (2009, maart). Education-based group identity and consciousness in the authoritarian-

libertarian value conflict. European Journal of Political Research, 48 (2), pp. 204-233. 

te Grotenhuis, M., & Matthijssen, A. (2013). Basiscursus SPSS: v 20-21. Assen: Van Gorcum. 

Tesser, P. T., van Praag, C. S., van Dusteren, F. A., Herweijer, L. J., & van der Wouden, H. C. (1995). 

Rapportage minderheden 1995. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau. 



69 
 

Tillie, J., & van Heelsum, A. (2006). Opkomst en partijvoorkeur van migranten bij de 

gemeenteraadverkiezingen van 7 maart 2006. Amsterdam: Imes. 

Trappenburg, M. (2016). Diplomademocratie in Amerika. Beleid en Maatschappij (43), 1, pp. 93-97. 

University of Twente. (z.d.). Netwerk theory en analysis. Opgeroepen op februari 16, 2016, van 

University of Twente: 

https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Communication%20Pro

cesses/Network%20Theory%20and%20analysis_also_within_organizations-1/ 

Vallée, J., Cadot, E., Grillo, F., Parizot, I., & Chauvin, P. (2010). The combined effects of activity space 

and neighbourhood of residence on participation in preventive health-care activities: The 

case of cervical screening in the Paris metropolitan area (France). Health & Place, 16 (5), pp. 

838-852. 

van Amersfoort, H., & de Klerk, L. (1987). The dynamics of immigrant settlement: Surinamese, Turks 

and Moroccans in Amsterdam. In G. Glebe, & J. O'Loughlin, Foreign Minorities in Continental 

European Cities (pp. p. 199-222). Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 

Van der Cammen, H., De Klerk, L., Dekker, G., & Witsen, P. (2012). The Selfmade Land: Culture and 

Evolution of Urban and Regional Planning in the Netherlands. Houten: Spectrum. 

van der Schors, A., Schonewille, G., & van der Werf, M. (2015). Studentenonderzoek 2015: 

Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën. Utrecht: Nibud. 

van der Schors, A., van der Werf, M., & Schonewille, G. (2014). Mbo'ers in geldzaken: Financiële 

situatie en gedrag van mbo-studenten. Utrecht: Nibud. 

Vennix, J. A. (2011). Theorie en praktijk van empirisch onderzoek (5e editie). Harlow : Pearson. 

Verhoeff, B. (2011). In de nieuwe klassenmaatschappij leven hoog- en laagopgeleid gescheiden. 

Trouw: verdieping. 

Verschuren, P., & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: Boom 

Lemma. 

Visser, J., & Dekker, W. (2014, 9 december). Hoger en lager opgeleiden treffen elkaar bijna nergens. 

de Volkskrant. 

Volker, B., Andriessen, I., & Posthumus, H. (2014). Gesloten werelden? Sociale contacten tussen 

lager- en hogeropgeleiden. In M. Bovens, P. Dekker, & W. (. Tiemeijer, Gescheiden werelden? 

Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (pp. 217-34). Den Haag: 

Sociaal en Cultureel Planbureau. 

VROM, M. (2007). Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk. Den Haag: Auteur. 

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: 

University Press. 

Welsh, D. (2009). The Rise and Fall of Apartheid. Johannesburg: Jonathan Ball Publishers. 



70 
 

Wilson, W. J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner Citty, the Underclass, and Public Policy. 

Chicago : The University of Chicago Press. 

Wong, D. W., & Shaw, S. (2011). Measuring segregation: an activity space approach. Journal of 

geographical systems, 13 (2), pp. 127–145. 

Zee, F. v. (2016, juni 2). Scheefheid. Opgehaald van hulp bij onderzoek: 

http://hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/scheefheid/ 

Zeldenrijk, D. (2010). Je voelt het gewoon: een onderzoek naar schoolkeuzeen segregatie in 

Amserdam-zuid. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 

 

  



71 
 

8. Bijlagen 

Bijlage 1: enquête 

 

Segregatie onder Nijmeegse studenten 

 

Bedankt dat je de tijd neemt voor het invullen van deze enquête. Je gaat mij ontzettend helpen bij mijn onderzoek 

voor mijn bachelor scriptie! Er worden onder de deelnemers VVV bonnen verloot, dus je kan er zelf ook nog iets 

aan over houden! Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de Radboud Universiteit, voor de studie Geografie, 

Planologie en Milieu. Het doel van het onderzoek is achterhalen of en hoe studenten van de verschillende 

opleidingsniveaus met elkaar in contact komen. De enquête bestaat uit meerdere onderwerpen, welke elke keer 

kort geïntroduceerd zullen worden. Succes met het invullen! Heb je vragen of opmerkingen over de enquête of 

het onderzoek, dan kun je altijd mailen naar minou.schuurman@student.ru.nl     Minou Schuurman 

 

Mijn onderzoek is gericht op studenten van het MBO, HBO en WO, die in Nijmegen zijn ingeschreven voor een 

studie. Voldoe jij aan deze omschrijving? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Ja Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

Ontzettend bedankt dat je de tijd wilde nemen om deze enquête in te vullen, helaas voldoe je niet aan de 

doelgroep. 

If Ontzettend bedankt dat je d... Is Displayed, Then Skip To End of Survey 

 

In dit blok worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd.   

 

1. Wat is jouw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

2. Wat is jouw leeftijd? 

 

 

3. Welk opleidingsniveau volg jij op dit moment? 

 MBO (1) 

 HBO (2) 

 WO (3) 
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4. Heb jij hiervoor een opleiding op een ander niveau gevolgd?  

 Nee (1) 

 MBO (2) 

 HBO (3) 

 WO (4) 

 

5. Welk(e) niveau(s) heb jij gevolgd op de middelbare school? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 VMBO (alle richtingen) (1) 

 HAVO (2) 

 VWO of gymnasium (3) 

 

De vragen in dit blok gaan over huisvesting. 

 

6. Woon je in Nijmegen? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To Wat is jouw woonsituatie? 

 

7. Geef aan op de kaart van Nijmegen waar je ongeveer woont met het rode cirkeltje. Dit is uiteraard 

vertrouwelijk. 
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8. Wat is jouw woonsituatie? 

 Thuiswonend bij ouders of verzorgers (1) 

 Studentenhuis (2) 

 Studentencomplex (>16 studenten) (3) 

 Zelfstandig wonend (eigen voordeur) (4) 

 Anders, namelijk (5) ____________________ 

If Thuiswonend bij ouders of v... Is Selected, Then Skip To End of Block Thuiswonend bij ouders of v... Is 

Selected, Then Skip To End of Block 

 

9. Ben je samen met iemand in de huisvesting getrokken (die je van tevoren al kende)? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

 Nee (1) 

 Familie (2) 

 Vriend(in) (3) 

 Partner (4) 

 Anders, namelijk (5) ____________________ 

 

Answer If Ben je samen met iemand in de huisvesting getrokken? Nee Is Not Selected 

10. Welk opleidingsniveau heeft deze persoon of hebben deze personen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 MBO (1) 

 HBO (2) 

 WO (3) 

 

Answer If Wat is jouw woonsituatie? Zelfstandig wonend (eigen voordeur) Is Not Selected 

11.  Hoe wordt een nieuwe bewoner gekozen? 

 Puntensysteem (1) 

 De huisbaas bepaalt (2) 

 De bewoners van het huis of complex kiezen (3) 

 Anders, namelijk (4) ____________________ 

 

12. Is er sprake van een gemeenschappelijke keuken in de huisvesting? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

13. Is er daarnaast nog sprake van een gemeenschappelijke ruimte in de huisvesting? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 
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14. Geef aan hoeveel  gang- (studentencomplex) of huisgenoten ongeveer de volgende opleidingsniveaus 

hebben. In de online versie verschijnen er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de 

goede stand gezet kunnen worden.  

______ Geen hoger onderwijs afgerond (4) 

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

15. Geef in de tabel aan hoe vaak je contact hebt met gang- of huisgenoten. Neem voor elk opleidingsniveau het 

gemiddelde.  

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

De vragen in dit blok gaan over sportaccommodaties. 

 

16. Hoe vaak bezoek jij sportaccommodaties (bijvoorbeeld sportschool of sportclub)? 

 Dagelijks (1) 

 Meerdere keren per week (2) 

 Eén keer per week (3) 

 Maandelijks (4) 

 Minder dan één keer per maand (5) 

 Nooit (6) 

If Nooit Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

17. Bij welke sportaccommodatie breng jij de meeste tijd door? 

 Radboud fitnesscentrum (1) 

 Studenten sportvereniging (2) 

 Regulier fitnesscentrum (3) 

 Sportclub (bv. voetbalclub) (4) 

 Anders, namelijk (5) ____________________ 

 

18. Op welke manier sport je de meeste tijd? 

 Meestal alleen (1) 

 Meestal met anderen (zoals vrienden, familie of partner) (2) 

 Meestal in groeps- of teamverband (wisselend) (3) 

 Meestal in groeps- of teamverband (vast) (4) 
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19. Geef een inschatting van hoeveel personen van de verschillende opleidingsniveaus op de sportaccommodatie 

komen in procenten. Let op dat het totaalpercentage honderd procent moet zijn. In de online versie verschijnen er 

schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen worden.  

______ Geen hoger onderwijs afgerond (4) 

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

20. Geef aan hoeveel contact je hebt op de sportaccommodatie met personen met de verschillende 

opleidingsniveaus. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

De vragen in dit blok gaan over opleidingsgebouwen, zoals bijvoorbeeld het Spinozagebouw van de universiteit of 

Kapittelweg 33 van de HAN.  

 

21. Zitten er in het gebouw of de gebouwen van jouw opleiding ook opleidingen gevestigd van een ander 

opleidingsniveau? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 Nee (1) 

 MBO (2) 

 HBO opleiding(en) (3) 

 WO opleiding(en) (4) 

 

22. Geef aan hoeveel contact je hebt in jouw opleidingsgebouw(en) met personen met de volgende 

opleidingsniveaus. Het gaat hier om de studenten en dus geen medewerkers van de opleidingen. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

De vragen in dit blok gaan over uitgaansgelegenheden. 
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23. Naar wat voor soort uitgaansgelegenheid ga jij over het algemeen? 

 Café (1) 

 Danscafé (2) 

 Verenigingshuis (3) 

 Club of discotheek (4) 

 Anders, namelijk (5) ____________________ 

 Geen (6) 

If Geen Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

24. Met personen van welk opleidingsniveau ga jij meestal naar deze uitgaansgelegenheid? 

 Ik ga meestal alleen (1) 

 MBO (2) 

 HBO (3) 

 WO (4) 

 

25. Geef een inschatting van hoeveel personen van de verschillende opleidingsniveaus bij deze 

uitgaansgelegenheid komen in procenten. Let op dat het totaalpercentage honderd procent moet zijn. In de online 

versie verschijnen er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet 

kunnen worden.  

 

______ Geen hoger onderwijs afgerond (4) 

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

26. Geef aan hoeveel contact je ongeveer hebt in deze uitgaansgelegenheid met personen met de verschillende 

opleidingsniveaus. 

   

 
100% van de 

uitgaansdagen 
(1) 

75% van de 
uitgaansdagen 

(2) 

50% van de 
uitgaansdagen 

(3) 

25% van de 
uitgaansdagen 

(4) 
Nooit (5) n.v.t. (6) 

MBO (1)             

HBO (2)             

WO (3)             

 

De vragen in dit blok gaan over (bij)banen en vrijwilligerswerk.  

 

27. Werk jij naast je studie? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To End of Block 
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28. Hoeveel uur werk jij naast je studie? 

 0-5 uur per week (1) 

 6-10 uur per week (2) 

 11-15 uur per week (3) 

 16-20 uur per week (4) 

 Meer dan 20 uur per week (5) 

 

29. Geef een inschatting van hoeveel personen van de verschillende opleidingsniveaus ook bij deze werkplek 

werken in procenten. Let op dat het totaalpercentage honderd procent moet zijn. In de online versie verschijnen 

er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen worden.  

 

______ Heeft (nog) geen MBO, HBO of WO opleiding gevolgd (4) 

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

30. Geef aan hoeveel contact je hebt op de werkplek met personen met de volgende opleidingsniveaus. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

De vragen in dit blok gaan over studentenverenigingen. 

 

30.Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut? 

 Geen van beiden (1) 

 Ik ben alleen lid van een studentenvereniging (2) 

 Ik ben alleen lid van een dispuut (3) 

 Ik ben lid van beiden (4) 

If Geen van beiden Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een dispuut Is Not 

Selected 

31. Van welke studentenvereniging ben je lid? 
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 Carolus Magnus (1) 

 Ovum Novum (2) 

 Karpe Noktem (3) 

 Phocas (4) 

 STURAD (5) 

 Loefbijter (6) 

 Argus (7) 

 Anders, namelijk (8) ____________________ 

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een dispuut Is Not 

Selected 

32. Geef een inschatting van hoeveel personen van de verschillende opleidingsniveaus ook lid zijn van deze 

studentenvereniging in procenten. Let op dat het totaalpercentage honderd procent moet zijn. In de online versie 

verschijnen er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen 

worden.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een dispuut Is Not 

Selected 

33. Geef aan hoeveel contact je hebt bij de studentenvereniging met personen met de volgende 

opleidingsniveaus. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een dispuut Is Not 

Selected 

34. Ben je lid van een jaarclub? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 
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Answer If Ben je lid van een jaarclub? Ja Is Selected 

35. Geef aan hoeveel  jaarclubgenoten ongeveer de volgende opleidingsniveaus hebben. In de online versie 

verschijnen er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen 

worden.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

Answer If Ben je lid van een jaarclub? Ja Is Selected 

36. Geef aan hoeveel contact je hebt  met personen van jouw jaarclub met de volgende opleidingsniveaus. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een 

studentenvereniging Is Not Selected 

37. Geef een inschatting van hoeveel personen van de verschillende opleidingsniveaus ook lid zijn van jouw 

dispuut in procenten. Let op dat het totaalpercentage honderd procent moet zijn. In de online versie verschijnen 

er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen worden.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

Answer If Ben jij lid van een studentenvereniging of dispuut?<o:p></o:p> Ik ben alleen lid van een 

studentenvereniging Is Not Selected 

38. Geef aan hoeveel contact je hebt  met personen van jouw dispuut met de volgende opleidingsniveaus. 

   

 
Dagelijks 

(1) 

Meerdere 
keren per 
week (2) 

Eén keer 
per week 

(3) 

Maandelijks 
(4) 

Minder dan 
maandelijks 

(5) 
Nooit (6) n.v.t. (7) 

MBO (1)               

HBO (2)               

WO (3)               

 

De vragen in dit blok gaan over relaties met personen van andere opleidingsniveaus. 

 

39. Geef aan welk hoogst afgeronde opleidingsniveau jouw (stief-) ouders of verzorgers hebben. 



80 
 

   

 
Heeft (nog) geen MBO, HBO of 

WO opleiding gevolgd (1) 
MBO (2) HBO (3) WO (4) n.v.t. (5) 

Moeder (1)           

Vader (2)           

Stiefmoeder (3)           

Stiefvader (4)           

Verzorger 1 (5)           

Verzorger 2 (6)           

 

40. Geef aan hoeveel broers en/of zussen de verschillende opleidingsniveaus volgen of hebben gevolgd. In de 

online versie verschijnen er schuifjes voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet 

kunnen worden.  

______ Niet begonnen aan hoger onderwijs (1) 

______ MBO (2) 

______ HBO (3) 

______ WO (4) 

 

41. Geef aan hoeveel van jouw vrienden en/of vriendinnen de verschillende opleidingsniveaus volgen of hebben 

gevolgd. Het gaat hier specifiek om vrienden en niet om kennissen. In de online versie verschijnen er schuifjes 

voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen worden.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

42. Heb je een partner? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

If Nee Is Selected, Then Skip To End of Block 

 

43. Welk opleidingsniveau heeft jouw partner? 

 Heeft (nog) geen MBO, HBO of WO opleiding gevolgd (4) 

 MBO (1) 

 HBO (2) 

 WO (3) 

 

De vragen in dit blok gaan over de hechtheid van de band met de verschillende opleidingsniveaus.  
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44. Beantwoord de volgende stellingen: 

   

 
Geen band 

(1) 
Een zwakke 

band (2) 
Een neutrale 

band (3) 
Een goede 

band (4) 
Een sterke 
band (5) 

Over het algemeen heb ik 
met personen van het MBO 

: (1) 
          

Over het algemeen heb ik 
met personen van het HBO : 

(2) 
          

Over het algemeen heb ik 
met personen van het WO : 

(3) 
          

 

45. Geef een inschatting van het aantal personen van de verschillende opleidingsniveaus waar jij een sterke band 

mee ervaart. Het kan hier dus gaan om vrienden, familie, partner etc. In de online versie verschijnen er schuifjes 

voor de verschillende antwoordmogelijkheden, die op de goede stand gezet kunnen worden.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

De vragen in dit blok gaan over jouw netwerken. Er worden vragen gesteld over connecties in het algemeen. Het 

kan dus gaan over vrienden, familie, kennissen, partner, collega's etc. 

 

46. Met personen van welk opleidingsniveau heb jij de meeste contacten? In de online versie kunnen de 

antwoordmogelijkheden verschoven worden tot de goede opeenvolging.  

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

47. Met personen van welk opleidingsniveau heb jij de sterkste contacten? In de online versie kunnen de 

antwoordmogelijkheden verschoven worden tot de goede opeenvolging 

______ MBO (1) 

______ HBO (2) 

______ WO (3) 

 

De vragen in dit blok gaan over het ontmoeten van personen met andere  opleidingsniveaus. 
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Answer If Welk opleidingsniveau volg jij op dit moment? MBO Is Not Selected 

48. Via welke personen heb jij personen van een MBO niveau leren kennen? M Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 Ik kom niet in contact met personen van het MBO (1) 

 Ik leerde ze zelf kennen (niet via iemand anders) (2) 

 Ik heb ze via vrienden leren kennen (3) 

 Ik heb ze via familie leren kennen (4) 

 Ik heb ze via mijn partner leren kennen (5) 

 Anders, namelijk (6) ____________________ 

 

Answer If Welk opleidingsniveau volg jij op dit moment? HBO Is Not Selected 

49. Via welke personen heb jij personen van een HBO niveau leren kennen? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 Ik kom niet in contact met personen van het HBO (1) 

 Ik leerde ze zelf kennen (niet via iemand anders) (2) 

 Ik heb ze via vrienden leren kennen (3) 

 Ik heb ze via familie leren kennen (4) 

 Ik heb ze via mijn partner leren kennen (5) 

 Anders, namelijk (6) ____________________ 

 

Answer If Welk opleidingsniveau volg jij op dit moment? WO Is Not Selected 

50. Via welke personen heb jij personen van een WO niveau leren kennen? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 Ik kom niet in contact met personen van het WO (1) 

 Ik leerde ze zelf kennen (niet via iemand anders) (2) 

 Ik heb ze via vrienden leren kennen (3) 

 Ik heb ze via familie leren kennen (4) 

 Ik heb ze via mijn partner leren kennen (5) 

 Anders, namelijk (6) ____________________ 

 

51. Om kans te maken op een vvv bon kun je hier je e-mailadres invullen, zodat ik de winnaars kan bereiken.  
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Bijlage 2: Tabellen en grafieken 
 

Afmaken enquête 

 Frequentie Percentage Valide Percentage Cumulatief Percentage 

Valide 

Niet 82 23,0 23,0 23,0 

Wel 274 77,0 77,0 100,0 

Totaal 356 100,0 100,0  

Bijlage 2.1: Frequentietabel afgemaakte enquêtes 

 
Geslacht 

 Frequentie Percentage Valide Percentage Cumulatief Percentage 

Valide 

Man 124 34,8 36,9 36,9 

Vrouw 212 59,6 63,1 100,0 

Totaal 336 94,4 100,0  
Missing  20 5,6   
Totaal 356 100,0   

Bijlage 2.2: Frequentietabel geslacht 
 

 
 
Bijlage 2.3: Staafdiagram leeftijd 
 

 

Beschrijvende statistiek leeftijd 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard deviatie Scheefheid 

Leeftijd 335 17,00 29,00 20,9851 2,09285 ,592 ,133 

Valide N 335       

Bijlage 2.4: Beschrijvende statistiek variabele ‘leeftijd’ 
 

Huidig opleidingsniveau 

 Frequentie Percentage Valide Percentage Cumulatief Percentage 

Valide 

MBO 43 12,1 12,8 12,8 

HBO 155 43,5 46,1 58,9 

WO 138 38,8 41,1 100,0 

Totaal 336 94,4 100,0  

Missing  20 5,6   

Totaal 356 100,0   

Bijlage 2.5: Frequentieverdeling opleidingsniveau 
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Huidig opleidingsniveau en vooropleiding 

 Huidig opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

Vooropleiding 

Nee 

Aantal 33 87 116 236 

Rijpercentage 14,0% 36,9% 49,2% 100,0% 

Kolompercentage 76,7% 56,1% 84,1% 70,2% 

MBO 

Aantal 8 47 1 56 

Rijpercentage 14,3% 83,9% 1,8% 100,0% 

Kolompercentage 18,6% 30,3% 0,7% 16,7% 

HBO 

Aantal 2 8 12 22 

Rijpercentage 9,1% 36,4% 54,5% 100,0% 

Kolompercentage 4,7% 5,2% 8,7% 6,5% 

WO 

Aantal 0 13 9 22 

Rijpercentage 0,0% 59,1% 40,9% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 8,4% 6,5% 6,5% 

Totaal  

43 
12,8% 

100,0% 

155 
46,1% 

100,0% 

138 
41,1% 

100,0% 

336 
100,0% 
100,0% 

Bijlage 2.6: Samenhang tussen opleidingsniveau en vooropleiding 
 

Bijlage 2.7: Chi-kwadraat toets verband opleidingsniveau (µ1) en Nijmegen als woonstad (µ2) 
(H0: µ1 = µ2) 
(Ha: µ1 ≠ µ2) 

 
Nijmegen als woonplaats per opleidingsniveau 

 Opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

Nijmegen als 
 woonplaats 

Ja 
Aantal 19 71 100 190 

Kolompercentage 44,2% 46,1% 73,0% 56,9% 

Nee 
Aantal 24 83 37 144 

Kolompercentage 55,8% 53,9% 27,0% 43,1% 

 Totaal   
43 

100,0% 
154 

100,0% 
137 

100,0% 
334 

100,0% 

Bijlage 2.8: Frequentietabel opleidingsniveau en Nijmegen als woonplaats 
 

Chi-Kwadraat Toets 

 Waarde df Significantie (p) 

Pearson Chi-Kwadraat 62,417 
330 

8 ,000 

N 

Bijlage 2.9: Chi-kwadraat toets verband opleidingsniveau (µ1) en woonsituatie µ2) 
(H0: µ1 = µ2) 
(Ha: µ1 ≠ µ2) 
 

 
 
  

Chi-Kwadraat Toets 

 Waarde Df  Significatie (p)  

Pearson Chi-Kwadraat 24,619 
334 

2 ,000 

N  

Woonsituatie naar opleidingsniveau 

 Opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

 

Thuiswonend bij ouders 
of verzorgers 

Aantal 36 65 34 135 

Kolompercentage 83,7% 43,3% 24,8% 40,9% 

Studentenhuis 
Aantal 1 48 69 118 

Kolompercentage 2,3% 32,0% 50,4% 35,8% 

Studentencomplex 
Aantal 1 11 20 32 

Kolompercentage 2,3% 7,3% 14,6% 9,7% 

Zelfstandig wonend 
Aantal 5 17 8 30 

Kolompercentage 11,6% 11,3% 5,8% 9,1% 

Anders 
Aantal 0 9 6 15 

Kolompercentage 0,0% 6,0% 4,4% 4,5% 

  Totaal  
43 

100,0% 
150 

100,0% 
137 

100,0% 
330 

100,0% 

Bijlage 2.10: frequentieverdeling opleidingsniveau en woonsituatie 
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Aantal MBO gang- of huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

MBO gang- of huisgenoten 

,00 
Aantal 3 61 88 152 

Kolompercentage 42,9% 72,6% 88,9% 80,0% 

1,00 
Aantal 2 8 7 17 

Kolompercentage 28,6% 9,5% 7,1% 8,9% 

2,00 
Aantal 1 1 3 5 

Kolompercentage 14,3% 1,2% 3,0% 2,6% 

3,00 
Aantal 0 3 0 3 

Kolompercentage 0,0% 3,6% 0,0% 1,6% 

4,00 
Aantal 1 6 0 7 

Kolompercentage 14,3% 7,1% 0,0% 3,7% 

5,00 
Aantal 0 2 0 2 

Kolompercentage 0,0% 2,4% 0,0% 1,1% 

>5,00 
Aantal 0 3 1 4 

Kolompercentage 0,0% 3,6% 1,0% 2,1% 

 Totaal   
7 

100,0% 
84 

100,0% 
99 

100,0% 
190 

100,0% 

Bijlage 2.11: Frequentietabel MBO gang- of huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 
 
 

Aantal HBO gang- en huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

HBO gang- en huisgenoten ,00 Aantal 2 17 31 50 

Kolompercentage 28,6% 20,2% 31,3% 26,3% 

1,00 Aantal 3 34 48 85 

Kolompercentage 42,9% 40,5% 48,5% 44,7% 

2,00 Aantal 0 15 14 29 

Kolompercentage 0,0% 17,9% 14,1% 15,3% 

3,00 Aantal 0 11 4 15 

Kolompercentage 0,0% 13,1% 4,0% 7,9% 

4,00 Aantal 0 3 0 3 

Kolompercentage 0,0% 3,6% 0,0% 1,6% 

7,00 Aantal 1 2 1 4 

Kolompercentage 14,3% 2,4% 1,0% 2,1% 

8,00 Aantal 1 2 1 4 

Kolompercentage 14,3% 2,4% 1,0% 2,1% 

Totaal Aantal 7 84 99 190 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.12: Frequentietabel MBO gang- of huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 
 

Aantal WO gang- of huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WO huisgenoten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,00 Aantal 5 27 5 37 

Rijpercentage 13,5% 73,0% 13,5% 100,0% 

Kolompercentage 71,4% 32,1% 5,1% 19,5% 

1 - 3 Aantal 2 27 55 84 

Rijpercentage 2,4% 32,1% 65,5% 100,0% 

Kolompercentage 28,6% 32,1% 55,6% 44,2% 

4 - 6 Aantal 0 17 19 36 

Rijpercentage 0,0% 47,2% 52,8% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 20,2% 19,2% 18,9% 

7 - 9 Aantal 0 8 10 18 

Rijpercentage 0,0% 44,4% 55,6% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 9,5% 10,1% 9,5% 

10 - 12 Aantal 0 1 3 4 

Rijpercentage 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 1,2% 3,0% 2,1% 

13 - 15 Aantal 0 2 4 6 

Rijpercentage 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 2,4% 4,0% 3,2% 

19 - 21 Aantal 0 0 1 1 

Rijpercentage 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% 

22 - 25 Aantal 0 2 2 4 

Rijpercentage 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Kolompercentage 0,0% 2,4% 2,0% 2,1% 
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Bijlage 2.13: Frequentietabel WO gang- of huisgenoten naar huidig opleidingsniveau 
 

Bijlage 2.14: Frequentietabel kiessysteem  nieuwe bewoner 
 

Chi-Kwadraat toets 

 Waarde df Significantie (a) 

Pearson Chi-Square 35,756 8 ,000 
N  221   

Bijlage 2.15: Verband bezochte sportaccommodatie (µ1) en huidige opleidingsniveau (µ2) 
(H0: µ1 = µ2) 
(Ha: µ1 ≠ µ2) 
 

Bezochte sportaccommodatie naar huidige opleidingsniveau 

 Huidige opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

 

Radboud fitnesscentrum 
Aantal 1 25 48 74 

Kolompercentage 3,7% 26,6% 48,0% 33,5% 

Studenten sportvereniging 
Aantal 0 5 8 13 

Kolompercentage 0,0% 5,3% 8,0% 5,9% 

Regulier fitnesscentrum 
Aantal 12 24 8 44 

Kolompercentage 44,4% 25,5% 8,0% 19,9% 

Sportclub 
Aantal 9 28 26 63 

Kolompercentage 33,3% 29,8% 26,0% 28,5% 

Anders 
Aantal 5 12 10 27 

Kolompercentage 18,5% 12,8% 10,0% 12,2% 

Totaal  
27 

100,0% 
94 

100,0% 
100 

100,0% 
221 

100,0% 

Bijlage 2.16: Frequentie tabel sportaccommodatie naar huidig opleidingsniveau 
 
 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO medesporters en huidig opleidingsniveau 

 Opleidingsniveau 
Percentage MBO 

medesporters 
Percentage HBO 

medesporters 
Percentage WO 
medesporters 

  
 Opleidingsniveau 

Spearman 1,000 -,391 ,076 ,353 

Significantie . ,000 ,259 ,000 

N 336 221 221 221 

Percentage MBO 
medesporters 

Spearman -,391 1,000 -,267 -,771 

Significantie ,000 . ,000 ,000 

N 221 221 221 221 

Percentage HBO 
medesporters 

Spearman ,076 -,267 1,000 ,047 

Significantie ,259 ,000 . ,487 

N 221 221 221 221 

Percentage WO 
medesporters 

Spearman ,353 -,771 ,047 1,000 

Significantie ,000 ,000 ,487 . 

N 221 221 221 221 

Bijlage 2.17: Correlatie aantal MBO, HBO en WO  medesporters en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie 
Ha: Correlatie 
  

Totaal Aantal 
Rijpercentage 
Kolompercentage 

7 
3,7% 

100,0% 

84 
44,2% 

100,0% 

99 
52,1% 

100,0% 

190 
100,0% 
100,0% 

Kiessysteem nieuwe bewoner 

 Frequentie Percentage Valide Percentage Cumulatief 
Percentage 

Valide 

Puntensysteem 20 5,6 12,3 12,3 

De huisbaas bepaalt 38 10,7 23,5 35,8 

De bewoners van het  
huis of complex bepalen 

91 25,6 56,2 92,0 

Anders, namelijk 13 3,7 8,0 100,0 

Totaal 162 45,5 100,0  

Missing  194 54,5   

Totaal 356 100,0   
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Chi-Kwadraat toets 

 Waarde df Significantie (p) 

Pearson Chi-Square 29,611 
30,680 
15,778 

303 

10 
10 

1 

,001 
,001 
,000 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

N 

Bijlage 2.18: Verband tussen soort uitgaansgelegenheid en opleidingsniveau 
(H0: µ1 = µ2) 
(Ha: µ1 ≠ µ2) 

 
Soort uitgaansgelegenheid naar opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Totaal 

MBO HBO WO 

Soort uitgaans- 
gelegenheid 

Café 
Aantal 8 52 63 123 

Kolompercentage 21,6% 37,4% 49,6% 40,6% 

Danscafé 
Aantal 9 30 36 75 

Kolompercentage 24,3% 21,6% 28,3% 24,8% 

Verenigingshuis 
Aantal 0 0 3 3 

Kolompercentage 0,0% 0,0% 2,4% 1,0% 

Club of discotheek 
Aantal 12 37 13 62 

Kolompercentage 32,4% 26,6% 10,2% 20,5% 

Anders 
Aantal 3 3 2 8 

Kolompercentage 8,1% 2,2% 1,6% 2,6% 

Geen 
Aantal 5 17 10 32 

Kolompercentage 13,5% 12,2% 7,9% 10,6% 

Totaal  
37 

100,0% 
139 

100,0% 
127 

100,0% 
303 

100,0% 

Bijlage 2.19: Frequentietabel soort uitgaansgelegenheid naar opleidingsniveau 
 

Vergelijking gemiddelden percentage MBO, HBO en WO medebezoekers 
Games-Howell   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Percentage MBO medebezoekers MBO HBO 13,83082 3,00167 ,000 

WO 23,33202 2,79215 ,000 

HBO MBO -13,83082 3,00167 ,000 

WO 9,50120 1,90166 ,000 

WO MBO -23,33202 2,79215 ,000 

HBO -9,50120 1,90166 ,000 

Percentage HBO medebezoekers MBO HBO -10,00000 2,59793 ,001 

WO -1,75221 2,34839 ,738 

HBO MBO 10,00000 2,59793 ,001 

WO 8,24779 1,81378 ,000 

WO MBO 1,75221 2,34839 ,738 

HBO -8,24779 1,81378 ,000 

Percentage WO medebezoekers MBO HBO 
WO 

-9,45951 
-30,96559 

2,55218 
2,81186 

,001 
,000 

HBO MBO 
WO 

9,45951 
-21,50607 

2,55218 
2,41365 

,001 
,000 

WO MBO 
HBO 

30,96559 
21,50607 

2,81186 
2,41365 

,000 
,000 

Bijlage 2.20: Gemiddeld verschil percentage MBO, HBO en WO medebezoekers per huidig opleidingsniveau 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Correlatie percentage MBO, HBO en WO medebezoekers en huidig opleidingsniveau 

 
Huidig 

opleidingsniveau 
Percentage MBO 
mede- bezoekers 

Percentage HBO  
mede- bezoekers 

Percentage WO 
mede-bezoekers 

 Huidig opleidings-
niveau 

Spearman 
Significantie (p) 
N 

1,000 
. 

336 

-,427 
,000 
258 

-,168 
,007 
258 

,528 
,000 
258 

Percentage MBO 
medebezoekers 

Spearman 
Significantie (p) 
N 

-,427 
,000 
258 

1,000 
. 

258 

-,092 
,141 
258 

-,682 
,000 
258 

Percentage HBO 
medebezoekers 

Spearman 
Significantie (p) 
N 

-,168 
,007 
258 

-,092 
,141 
258 

1,000 
. 

258 

-,224 
,000 
258 

Percentage WO 
medebezoekers 

Spearman 
Significantie (p) 
N 

,528 
,000 
258 

-,682 
,000 
258 

-,224 
,000 
258 

1,000 
. 

258 

Bijlage 2.21: Correlatie percentage MBO, HBO en WO medebezoekers en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie 
Ha: Correlatie 
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Gemiddeld verschil percentage MBO werknemers per huidig opleidingsniveau 
Bonferroni 

 Huidig 
opleidingsniveau 

Vergeleken 
met 

Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Percentage MBO 
werknemers 

MBO 
HBO 14,86842 6,16504 ,049 

WO 18,34000 6,30637 ,012 

HBO 
MBO -14,86842 6,16504 ,051 

WO 3,47158 3,87075 1,000 

WO 
MBO -18,34000 6,30637 ,012 

HBO -3,47158 3,87075 1,000 

Bijlage 2.22: Gemiddeld verschil percentage MBO, HBO en WO medewerkers per huidig opleidingsniveau 

H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Gemiddeld verschil percentage WO werknemers per huidig opleidingsniveau 
Games-Howell   

 
Huidig 
opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (a) 

Percentage HBO 
werknemers 

MBO HBO -13,63947 4,02468 ,004 

WO -,54333 3,72809 ,988 

HBO MBO 13,63947 4,02468 ,004 

WO 13,09614 3,28844 ,000 

WO MBO ,54333 3,72809 ,988 

HBO -13,09614 3,28844 ,000 

Percentage WO 
werknemers 

MBO HBO -3,19211 2,81658 ,499 

WO -21,83000 4,02950 ,000 

HBO MBO 3,19211 2,81658 ,499 

WO -18,63789 3,69818 ,000 

WO MBO 21,83000 4,02950 ,000 

HBO 18,63789 3,69818 ,000 

Bijlage 2.23: Gemiddeld verschil percentage HBO en WO medewerkers per huidig opleidingsniveau 

H0: Gelijke gemiddelden 

Ha: Verschillende gemiddelden 
  

Correlatie percentage MBO, HBO en WO medewerkers en huidig opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau 
Percentage MBO 

medewerkers 
Percentage HBO 

medewerkers 
Percentage WO 

medewerkers 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 -,173 -,142 ,376 

Significantie (p) . ,017 ,051 ,000 

N 336 190 190 190 

Percentage MBO 
medewerkers 

Spearman -,173 1,000 -,355 -,523 

Significantie (p) ,017 . ,000 ,000 

N 190 190 190 190 

Percentage HBO 
medewerkers 

Spearman -,142 -,355 1,000 ,065 

Significantie (p) ,051 ,000 . ,376 

N 190 190 190 190 

Percentage WO 
medewerkers 

Spearman ,376 -,523 ,065 1,000 

Significantie (p) ,000 ,000 ,376 . 

N 190 190 190 190 

Bijlage 2.24: Correlatie percentage MBO, HBO en WO medewerkers en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  

Ha: Correlatie 

Leden studentenvereniging of dispuut 

 Frequentie Percentage Valide Percent Cumulatief Percentage 

Valide Geen 274 77,0 96,1 96,1 

Studentenvereniging 6 1,7 2,1 98,2 

Dispuut 4 1,1 1,4 99,6 

Beiden 1 ,3 ,4 100,0 

Totaal 285 80,1 100,0  
Missing System 71 19,9   
Totaal 356 100,0   

Bijlage 2.25: Frequentietabel leden studentenvereniging of dispuut 
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Studentenvereniging naar opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Totaal 

HBO WO 

Studentenvereniging 

Carolus Magnus 
Aantal 0 2 2 

Kolompercentage 0,0% 33,3% 28,6% 

Karpe Noktem 
Aantal 0 2 2 

Kolompercentage 0,0% 33,3% 28,6% 

Phocas 
Aantal 0 1 1 

Kolompercentage 0,0% 16,7% 14,3% 

STURAD 
Aantal 1 0 1 

Kolompercentage 100,0% 0,0% 14,3% 

Anders, namelijk 
Aantal 0 1 1 

Kolompercentage 0,0% 16,7% 14,3% 

50Totaal  
1 

100,0% 
6 

100,0% 
7 

100,0% 

Bijlage 2.26: Frequentietabel studentenvereniging naar opleidingsniveau 
 
 

Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau moeder en vader 
Bonferroni   

 Huidige opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Opleidingsniveau moeder MBO HBO -,202 
-,439 

,171 
,171 

,717 
,033 WO 

HBO MBO ,202 
-,238 

,171 
,107 

,717 
,080 WO 

WO MBO ,439 
,238 

,171 
,107 

,033 
,080 HBO 

Opleidingsniveau 
vader 

MBO HBO -,242 ,202 ,698 

WO -,394 ,203 ,160 

HBO MBO ,242 ,202 ,698 

WO -,152 ,126 ,690 

WO MBO ,394 ,203 ,160 

HBO ,152 ,126 ,690 

Bijlage 2.27: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau moeder en vader 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Correlaties opleidingsniveau moeder  en vader en huidig opleidingsniveau 

 

Welk 
opleidingsniveau 

volg jij op dit 
moment? 

Opleidingsniveau 
moeder 

Opleidingsniveau 
moeder 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 ,197 ,110 

Significantie (p) . ,001 ,066 

N 336 279 279 

Opleidingsniveau moeder Spearman ,197 1,000 ,520 

Significantie (p) ,001 . ,000 

N 279 279 279 

Opleidingsniveau vader Spearman ,110 ,520 1,000 

Significantie (p) ,066 ,000 . 

N 279 279 279 

Bijlage 2.28: Correlaties opleidingsniveau moeder  en vader en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Opleidingsniveau vader naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Opleidingsniveau vader Geen Aantal 5 15 7 27 

Kolompercentage 16,7% 11,8% 5,7% 9,7% 

MBO Aantal 10 39 42 91 

Kolompercentage 33,3% 30,7% 34,4% 32,6% 

HBO Aantal 12 46 39 97 

Kolompercentage 40,0% 36,2% 32,0% 34,8% 

WO Aantal 2 22 29 53 

Kolompercentage 6,7% 17,3% 23,8% 19,0% 

n.v.t. Aantal 1 5 5 11 

Kolompercentage 3,3% 3,9% 4,1% 3,9% 

Totaal Aantal 30 127 122 279 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.29: Opleidingsniveau vader naar huidig opleidingsniveau  
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Vergelijking gemiddelden aantal broers en zussen op MBO, HBO en WO 

Games-Howell   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaard-
afwijking 

Significantie (α) 

Aantal broers en zussen 
op MBO 

MBO 
HBO ,70761 ,49511 ,339 

WO 1,00437 ,49181 ,120 

HBO 
MBO -,70761 ,49511 ,339 

WO ,29676 ,09571 ,006 

WO 
MBO -1,00437 ,49181 ,120 

HBO -,29676 ,09571 ,006 

Aantal broers en zussen 
op HBO 

MBO 
HBO ,32651 ,60117 ,851 
WO ,58306 ,58954 ,589 

HBO 
MBO -,32651 ,60117 ,851 
WO ,25655 ,15558 ,228 

WO 
MBO -,58306 ,58954 ,589 
HBO -,25655 ,15558 ,228 

Bijlage 2.30: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau broers en zussen 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau broers en zussen 
Bonferroni   

 Huidige opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Aantal broers of 
zussen op WO 

MBO HBO ,09239 ,23901 1,000 

WO -,04044 ,23994 1,000 

HBO MBO -,09239 ,23901 1,000 

WO -,13283 ,14926 1,000 

WO MBO ,04044 ,23994 1,000 

HBO ,13283 ,14926 1,000 

Bijlage 2.31: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau broers en zussen 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Correlatie opleidingsniveau broers en zussen en huidige opleidingsniveau 

 
Huidig 

opleidingsniveau 
Aantal broers en 

zussen dat MBO doet 
Aantal broers en 

zussen dat HBO doet 
Aantal broers en 

zussen dat WO doet 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 -,300 -,002 ,121 

Significantie 
(p) 

. ,000 ,971 ,043 

N 336 279 279 279 

Aantal broers en zussen dat 
MBO doet 

Spearman -,300 1,000 ,080 -,144 

Significantie 
(p) 

,000 . ,183 ,016 

N 279 279 279 279 

Aantal broers en zussen dat 
HBO doet 

Spearman -,002 ,080 1,000 ,030 

Significantie 
(p) 

,971 ,183 . ,621 

N 279 279 279 279 

Aantal broers en zussen dat 
WO doet 

Spearman ,121 -,144 ,030 1,000 

Significantie 
(p) 

,043 ,016 ,621 . 

N 279 279 279 279 

Bijlage 2.32: Correlaties opleidingsniveau broers en zussen en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Correlaties opleidingsniveau vrienden en huidige opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Aantal MBO vrienden Aantal HBO vrienden Aantal WO vrienden 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 -,442 -,194 ,595 

Significantie (p) . ,000 ,001 ,000 

N 336 279 279 279 

Aantal MBO vrienden Spearman -,442 1,000 ,383 -,197 

Significantie (p) ,000 . ,000 ,001 

N 279 279 279 279 

Aantal HBO vrienden Spearman -,194 ,383 1,000 ,254 

Significantie (p) ,001 ,000 . ,000 

N 279 279 279 279 

Aantal WO vrienden Spearman ,595 -,197 ,254 1,000 

Significantie (p) ,000 ,001 ,000 . 

N 279 279 279 279 

Bijlage 2.33: Correlaties opleidingsniveau vrienden en huidige opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
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Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau partner 
Bonferroni   

Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

MBO HBO -,824 
-1,207 

,271 
,272 

,009 
,000 WO 

HBO MBO ,824 ,271 ,009 

WO -,383 ,148 ,033 

WO MBO 1,207 ,272 ,000 

HBO ,383 ,148 ,033 

Bijlage 2.34: Gelijke gemiddelden toets opleidingsniveau partner 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 
 

Bijlage 2.35: Correlatie opleidingsniveau partner en huidige opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 
 

Correlatie sterkte band met MBO, HBO en WO en huidig opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Band met MBO Band met HBO Band met WO 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 -,416 -,204 ,483 

Significant (p) . ,000 ,001 ,000 

N 336 274 274 274 

Band met MBO Spearman -,416 1,000 ,263 -,214 

Significant (p) ,000 . ,000 ,000 

N 274 274 274 274 

Band met HBO Spearman -,204 ,263 1,000 ,312 

Significant (p) ,001 ,000 . ,000 

N 274 274 274 274 

Band met WO Spearman ,483 -,214 ,312 1,000 

Significant (p) ,000 ,000 ,000 . 

N 274 274 274 274 

Bijlage 2.36: Correlatie opleidingsniveau sterkte band met MBO, HBO en WO en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 

 
Correlatie hoeveelheid sterke band met MBO, HBO en WO en huidig opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Aantal MBO Aantal HBO Aantal WO 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 -,360 -,151 ,476 

Significantie 
(p) 

. ,000 ,013 ,000 

N 336 274 274 274 

Aantal MBO Spearman -,360 1,000 ,427 ,011 

Significantie 
(p) 

,000 . ,000 ,855 

N 274 274 274 274 

Aantal HBO Spearman -,151 ,427 1,000 ,386 

Significantie 
(p) 

,013 ,000 . ,000 

N 274 274 274 274 

Aantal WO Spearman ,476 ,011 ,386 1,000 

Significantie 
(p) 

,000 ,855 ,000 . 

N 274 274 274 274 

Bijlage 2.37: Correlatie hoeveelheid sterke band met MBO, HBO en WO en huidig opleidingsniveau 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
  

Correlatie opleidingsniveau partner en huidige opleidingsniveau 

 Huidig opleidingsniveau Opleidingsniveau partner 

 Huidig opleidingsniveau Spearman 1,000 ,375 

Significantie (p) . ,000 

N 336 124 

Opleidingsniveau partner Spearman ,375 1,000 

Significantie (p) ,000 . 

N 124 124 



92 
 

Vergelijking gemiddeldes aantal sterke banden MBO, HBO en WO 
Games-Howell   

 Huidig opleidingsniveau Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

Aantal sterke banden 
MBO 

MBO 
HBO 5,63333 2,05626 ,025 

WO 8,10508 2,05004 ,001 

HBO 
MBO -5,63333 2,05626 ,025 

WO 2,47175 ,92862 ,023 

WO 
MBO -8,10508 2,05004 ,001 

HBO -2,47175 ,92862 ,023 

Aantal sterke banden 
HBO 

MBO 
HBO -4,18095 1,83491 ,068 
WO ,44011 1,71194 ,964 

HBO 
MBO 4,18095 1,83491 ,068 
WO 4,62107 1,10382 ,000 

WO 
MBO -,44011 1,71194 ,964 
HBO -4,62107 1,10382 ,000 

Aantal sterke banden WO 

MBO 
HBO 
WO 

-1,92857 
-8,26836 

1,32733 
1,43841 

,323 
,000 

HBO 
MBO 
WO 

1,92857 
-6,33979 

1,32733 
1,00830 

,323 
,000 

WO 
MBO 
HBO 

8,26836 
6,33979 

1,43841 
1,00830 

,000 
,000 

Bijlage 2.38: Gelijke gemiddelden toets aantal sterke banden MBO, HBO en WO 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

Hoeveelheid MBO contacten naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten MBO Meest Aantal 27 
90,0% 

22 
17,7% 

10 
8,5% 

59 
21,8% Kolompercentage 

Neutraal Aantal 3 
10,0% 

49 
39,5% 

14 
12,0% 

66 
24,4% Kolompercentage 

Minst Aantal 0 
0,0% 

53 
42,7% 

93 
79,5% 

146 
53,9% Kolompercentage 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.39: Hoeveelheid MBO contacten  naar huidig opleidingsniveau 
Hoeveelheid HBO contacten naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten HBO Meest Aantal 2 
6,7% 

91 
73,4% 

11 
9,4% 

104 
38,4% Kolompercentage 

Neutraal Aantal 26 
86,7% 

33 
26,6% 

90 
76,9% 

149 
55,0% Kolompercentage 

Minst Aantal 2 
6,7% 

0 
0,0% 

16 
13,7% 

18 
6,6% Kolompercentage 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.40: Hoeveelheid HBO contacten naar huidig opleidingsniveau 
 

Bijlage 2.41: Hoeveelheid WO contacten naar huidig opleidingsniveau 
  

Hoeveelheid WO contacten naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten WO Meest Aantal 1 11 96 108 

Kolompercentage 3,3% 8,9% 82,1% 39,9% 

Neutraal Aantal 1 42 13 56 

Kolompercentage 3,3% 33,9% 11,1% 20,7% 

Minst Aantal 28 71 8 107 

Kolompercentage 93,3% 57,3% 6,8% 39,5% 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sterkte contacten MBO naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten MBO Sterkst Aantal 23 22 11 56 

Kolompercentage 76,7% 17,7% 9,4% 20,7% 

Neutraal Aantal 6 47 14 67 

Kolompercentage 20,0% 37,9% 12,0% 24,7% 

Zwakst Aantal 1 55 92 148 

Kolompercentage 3,3% 44,4% 78,6% 54,6% 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.42: Sterkte contacten MBO naar huidig opleidingsniveau 
 
 

Sterkte contacten HBO naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten HBO Sterkst Aantal 6 86 18 110 

Kolompercentage 20,0% 69,4% 15,4% 40,6% 

Neutraal Aantal 23 37 82 142 

Kolompercentage 76,7% 29,8% 70,1% 52,4% 

Zwakst Aantal 1 1 17 19 

Kolompercentage 3,3% 0,8% 14,5% 7,0% 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.43: Sterkte contacten HBO naar huidig opleidingsniveau 
 

Sterkte WO naar huidig opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO WO 

Contacten WO Sterkst Aantal 1 16 88 105 

Kolompercentage 3,3% 12,9% 75,2% 38,7% 

Neutraal Aantal 1 40 21 62 

Kolompercentage 3,3% 32,3% 17,9% 22,9% 

Zwakst Aantal 28 68 8 104 

Kolompercentage 93,3% 54,8% 6,8% 38,4% 

Totaal Aantal 30 124 117 271 

Kolompercentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bijlage 2.44: Sterkte WO naar huidig opleidingsniveau 
 

In contact komen met HBO'ers naar opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO WO 

Niet 
 
Zelf 
 
Vrienden 
 
Familie 
 
Partner 

Aantal 0 2 2 

Kolompercentage 0,0% 0,8% 0,9% 

Aantal 
Kolompercentage 

17 
40,5% 

96 
41,2% 

113 
41,3% 

Aantal 
Kolompercentage 

15 
35,8% 

72 
30,9% 

87 
31,9% 

Aantal 
Kolompercentage 

8 
19,0% 

50 
21,5% 

58 
21,4% 

Aantal 
Kolompercentage 

2 
4,8% 

13 
5,6% 

15 
4,5% 

Totaal Aantal 
Kolompercentage 

42 
100,0% 

233 
100,0% 

275 
100,0% 

Bijlage 2.45: In contact komen met HBO'ers naar opleidingsniveau 
 

In contact komen met WO'ers naar opleidingsniveau 

 

Huidig opleidingsniveau 

Totaal MBO HBO 

Niet 
 
Zelf 
 
Vrienden 
 
Familie 
 
Partner 

Aantal 4 6 10 

Kolompercentage 9,5% 3,0% 4,4% 

Aantal 
Kolompercentage 

16 
38,0% 

88 
44,9% 

104 
44,3% 

Aantal 
Kolompercentage 

15 
35,8% 

65 
33,2% 

80 
33,9% 

Aantal 
Kolompercentage 

6 
14,3% 

26 
13,3% 

32 
13,0% 

Aantal 
Kolompercentage 

1 
2,4% 

11 
5,6% 

12 
5,2% 

Totaal Aantal 
Kolompercentage 

42 
100,0% 

196 
100,0% 

229 
100,0% 

Bijlage 2.46: In contact komen met WO'ers naar opleidingsniveau 
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Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie huisvesting 

 

Aantal MBO 
gang- of 

huisgenoten 

Aantal HBO 
gang- of 

huisgenoten 

Aantal WO 
gang- of 

huisgenoten 

Contact met 
MBO gang- of 
huisgenoten 

Contact met 
HBO gang- of 
huisgenoten 

Contact met WO 
gang- of 

huisgenoten 

 Aantal MBO 
gang- of 
huisgenoten 

Spearman 1,000 -,287 -,069 ,716 ,015 -,235 

Significantie 
(p) 

. ,000 ,345 ,000 ,838 ,001 

N 190 190 190 190 190 190 

Aantal HBO 
gang- of 
huisgenoten 

Spearman -,287 1,000 -,311 ,246 ,520 -,045 

Significantie 
(p) 

,000 . ,000 ,001 ,000 ,541 

N 190 190 190 190 190 190 

Aantal WO 
gang- of 
huisgenoten 

Spearman ,069 -,311 1,000 -,046 -,014 ,368 

Significantie 
(p) 

,345 ,000 . ,527 ,843 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Contact met 
MBO gang- of 
huisgenoten 

Spearman ,716 ,246 -,046 1,000 -,105 ,195 

Significantie 
(p) 
N 

,000 ,001 ,527 . ,150 ,007 

190 190 190 190 190 190 

Contact met 
HBO gang- of 
huisgenoten 

Spearman ,015 ,520 -,014 -,105 1,000 -,257 

Significantie 
(p) 

,838 ,000 ,843 ,150 . ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Contact met WO 
gang- of 
huisgenoten 

Spearman -,235 -,045 ,368 ,195 -,257 1,000 

Significantie 
(p) 

,001 ,541 ,000 ,007 ,000 . 

N 190 190 190 190 190 190 

Bijlage 2.47: Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie huisvesting 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 
 
 

Correlatie mate van contact met huisgenoten en aanwezigheid gemeenschappelijke ruimten 

 
Mate van 
contact Gemeenschappelijke keuken Gemeenschappelijke ruimte 

 Mate van contact Spearman  1,000 ,339 ,169 

Significantie (p) . ,000 ,020 

N 190 190 190 

Gemeenschappelijke keuken  Spearman  ,339 1,000 ,162 

Significantie (p) ,000 . ,026 

N 190 190 190 

Gemeenschappelijke ruimte Spearman  ,169 ,162 1,000 

Significantie (p) ,020 ,026 . 

N 190 190 190 

Bijlage 2.48: Correlatie contact met huisgenoten en gemeenschappelijke ruimten 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO gang- en huisgenoten en aantal algemene relaties MBO, HBO en WO 

 
MBO gang- en 
huisgenoten 

HBO gang- en 
huisgenoten 

WO gang- en 
huisgenoten 

Aantal 
MBO 

relaties 
Aantal HBO 

relaties 
Aantal WO 

relaties 

MBO gang- en 
huisgenoten 

Spearman 1 ,449 ,087 ,156 ,228 -,019 

Significantie  ,000 ,235 ,041 ,003 ,806 

N 190 190 190 171 171 171 

HBO gang- en 
huisgenoten 

Spearman ,449 1 ,471 ,159 ,254 ,044 

Significantie ,000  ,000 ,038 ,001 ,569 

N 190 190 190 171 171 171 

WO gang- en 
huisgenoten 

Spearman ,087 ,471 1 -,059 ,046 ,132 

Significantie ,235 ,000  ,442 ,548 ,085 

N 190 190 190 171 171 171 

Aantal MBO 
relaties 

Spearman ,156 ,159 -,059 1 ,439 ,167 

Significantie ,041 ,038 ,442  ,000 ,006 

N 171 171 171 274 274 274 

Aantal HBO 
relaties 

Spearman ,228 ,254 ,046 ,439 1 ,472 

Significantie ,003 ,001 ,548 ,000  ,000 

N 171 171 171 274 274 274 

Aantal WO relaties Spearman -,019 ,044 ,132 ,167 ,472 1 

Significantie ,806 ,569 ,085 ,006 ,000  

N 171 171 171 274 274 274 

Bijlage 2.49: Correlatie aantal algemene MBO, HBO en WO gang- en huisgenoten en aantal relaties MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
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 Correlatie aantal MBO, HBO en WO medesporters en aantal algemene relaties MBO, HBO en WO 

 
Percentage MBO 

medesporters 
Percentage HBO 

medesporters 
Percentage WO 
medesporters 

Aantal 
MBO 

relaties 

Aantal 
HBO 

relaties 
Aantal WO 

relaties 

 Percentage MBO 
medesporters 

Spearman 1,000 -,219 -,755 ,275 ,060 -,218 

Significantie . ,001 ,000 ,000 ,407 ,002 

N 221 221 221 193 193 193 

Percentage HBO 
medesporters 

Spearman -,219 1,000 ,049 -,048 -,006 ,003 

Significantie ,001 . ,467 ,505 ,931 ,966 

N 221 221 221 193 193 193 

Percentage WO 
medesporters 

Spearman -,755 ,049 1,000 -,356 -,129 ,212 

Signifiacntie ,000 ,467 . ,000 ,073 ,003 

N 221 221 221 193 193 193 

Aantal MBO relaties Spearman ,275 -,048 -,356 1,000 ,427 ,011 

Significantie ,000 ,505 ,000 . ,000 ,855 

N 193 193 193 274 274 274 

Aantal HBO relaties Spearman ,060 -,006 -,129 ,427 1,000 ,386 

Significantie ,407 ,931 ,073 ,000 . ,000 

N 193 193 193 274 274 274 

Aantal WO relaties Spearman -,218 ,003 ,212 ,011 ,386 1,000 

Significantie ,002 ,966 ,003 ,855 ,000 . 

N 193 193 193 274 274 274 

Bijlage 2.50: Correlatie aantal algemene MBO, HBO en WO medesporters en aantal relaties MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

 
Correlatie ruimtelijke segregatie en sociale segregatie uitgaansgelegenheden 

 Aantal MBO Aantal HBO Aantal WO Contact MBO Contact HBO Contact WO 

 Aantal MBO Spearman 1,000 ,148 ,755 ,602 ,058 -,391 

Significantie (p) . ,017 ,000 ,000 ,355 ,000 

N 258 258 258 258 258 258 

Aantal HBO Spearman ,148 1,000 ,163 -,065 ,260 -,108 

Significantie (p) ,017 . ,009 ,296 ,000 ,083 

N 258 258 258 258 258 258 

Aantal WO Spearman ,755 ,163 1,000 -,538 -,128 ,579 

Significantie (p) ,000 ,009 . ,000 ,039 ,000 

N 258 258 258 258 258 258 

Contact MBO Spearman ,602 -,065 -,538 1,000 -,365 ,101 

Significantie (p) ,000 ,296 ,000 . ,000 ,105 

N 258 258 258 258 258 258 

Contact HBO Spearman ,058 ,260 -,128 -,365 1,000 -,240 

Significantie (p) ,355 ,000 ,039 ,000 . ,000 

N 258 258 258 258 258 258 

Contact WO Spearman -,391 -,108 ,579 ,101 -,240 1,000 

Significantie (p) ,000 ,083 ,000 ,105 ,000 . 

N 258 258 258 258 258 258 

Bijlage 2.51: Correlatie ruimtelijke segregatie en sociale segregatie uitgaansgelegenheden 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO feestgangers en aantal algemene relaties MBO, HBO en WO 

 Percentage MBO Percentage HBO Percentage WO 

Aantal 
MBO 

relaties 

Aantal 
HBO 

relaties 

Aantal 
WO 

relaties 

 Percentage MBO Spearman 1,000 -,092 -,682 ,382 ,058 -,366 

Significantie . ,141 ,000 ,000 ,361 ,000 

N 258 258 258 247 247 247 

Percentage HBO Spearman -,092 1,000 -,224 ,054 ,189 -,050 

Significantie ,141 . ,000 ,399 ,003 ,430 

N 258 258 258 247 247 247 

Percentage WO Spearman -,682 -,224 1,000 -,387 -,136 ,370 

Significantie ,000 ,000 . ,000 ,033 ,000 

N 258 258 258 247 247 247 

Aantal MBO 
relaties 

Spearman ,382 ,054 -,387 1,000 ,427 ,011 

Significantie ,000 ,399 ,000 . ,000 ,855 

N 247 247 247 274 274 274 

Aantal HBO 
relaties 

Spearman ,058 ,189 -,136 ,427 1,000 ,386 

Significantie ,361 ,003 ,033 ,000 . ,000 

N 247 247 247 274 274 274 

Aantal WO Spearman -,366 -,050 ,370 ,011 ,386 1,000 
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relaties Significantie ,000 ,430 ,000 ,855 ,000 . 

N 247 247 247 274 274 274 

Bijlage 2.52: Correlatie aantal algemene MBO, HBO en WO feestgangers en aantal relaties MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 
 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO feestgangers en sterktealgemene relaties MBO, HBO en WO 

 
Percentage 

MBO 
Percentage 

HBO 
Percentage 

WBO 
Sterkte MBO 

relaties 
Sterkte HBO 

relaties 
Sterkte WO 

relaties 

 Percentage MBO Spearman 1,000 -,092 -,682 ,405 -,094 -,446 

Significantie . ,141 ,000 ,000 ,139 ,000 

N 258 258 258 247 247 247 

Percentage HBO Spearman -,092 1,000 -,224 ,094 ,209 -,028 

Significantie ,141 . ,000 ,142 ,001 ,661 

N 258 258 258 247 247 247 

Percentage WO Spearman -,682 -,224 1,000 -,393 -,028 ,464 

Significantie ,000 ,000 . ,000 ,658 ,000 

N 258 258 258 247 247 247 

Sterkte MBO 
relaties 

Spearman ,405 ,094 -,393 1,000 ,263 -,214 

Significantie ,000 ,142 ,000 . ,000 ,000 

N 247 247 247 274 274 274 

Sterkte HBO 
relaties 

Spearman -,094 ,209 -,028 ,263 1,000 ,312 

Significantie ,139 ,001 ,658 ,000 . ,000 

N 247 247 247 274 274 274 

Sterkte WO 
relaties 

Spearman -,446 -,028 ,464 -,214 ,312 1,000 

Significantie ,000 ,661 ,000 ,000 ,000 . 

N 247 247 247 274 274 274 

Bijlage 2.53: Correlatie aantal MBO, HBO en WO feestgangers en sterkte algemene relaties MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Vergelijking gemiddelde mate van contact met MBO, HBO en WO naar niveaus medeganger(s) 
Bonferroni    

 Medeganger(s) Vergeleken met Gemiddeld verschil Standaardafwijking Significantie (α) 

 
 Contact MBO 

 
MBO 
 

HBO 1,500 ,263 ,000 

WO 2,476 ,261 ,000 

 
HBO 

MBO -1,500 ,263 ,000 

WO ,976 ,189 ,000 

 
WO 

MBO -2,476 ,261 ,000 

HBO -,976 ,189 ,000 

 
 Contact HBO 

 
MBO 

HBO -,618 ,252 ,089 

WO ,154 ,250 1,000 

 
HBO 

MBO ,618 ,252 ,049 

WO ,771 ,181 ,000 

 
WO 

MBO -,154 ,250 1,000 

HBO -,771 ,181 ,000 

  
 Contact WO 

 
MBO 

HBO -,837 ,243 ,004 

WO -2,222 ,241 ,000 

 
HBO 

MBO ,837 ,243 ,004 

WO -1,385 ,175 ,000 

 
WO 

MBO 2,222 ,241 ,000 

HBO 1,385 ,175 ,000 

Bijlage 2.54: Vergelijking gemiddelden contact met MBO, HBO en WO naar opleidingsniveau medeganger 
H0: Gelijke gemiddelden 
Ha: Verschillende gemiddelden 
 

 
Correlatie werkuren en mate van contact met MBO, HBO en WO werknemers 

 Werkuren Contact MBO Contact HBO Contact WO 

 Werkuren Spearman 1,000 ,317 ,442 ,226 

Significantie (p) . ,000 ,000 ,002 

N 190 190 190 190 

Bijlage 2.55: Correlatie werkuren en contact met MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 

 
Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie werkplekken 

 Aantal MBO Aantal HBO Aantal WO Contact MBO Contact HBO Contact WO 

 Aantal 
MBO 

Spearman 1,000 ,355 ,523 ,427 ,027 -,265 

Significantie (p) . ,000 ,000 ,000 ,709 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 
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Aantal HBO Spearman ,355 1,000 -,065 -,048 ,304 ,155 

Significantie (p) ,000 . ,376 ,512 ,000 ,033 

N 190 190 190 190 190 190 

Aantal WO Spearman ,523 -,065 1,000 -,134 ,040 ,581 

Significantie (p) ,000 ,376 . ,065 ,586 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Contact 
MBO 

Spearman ,427 -,048 -,134 1,000 -,688 -,343 

Significantie (p) ,000 ,512 ,065 . ,000 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Contact 
HBO 

Spearman ,027 ,304 ,040 -,688 1,000 -,522 

Significantie (p) ,709 ,000 ,586 ,000 . ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Contact 
WO 

Spearman -,265 ,155 ,581 -,343 -,522 1,000 

Significantie (p) ,000 ,033 ,000 ,000 ,000 . 

N 190 190 190 190 190 190 

Bijlage 2.56: Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie werkplekken 

H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 

Correlatie aantal MBO, HBO en WO medewerkers en sterkte algemene  relaties MBO, HBO en WO 

 
Aantal MBO 

medewerkers 
Aantal HBO 

medewerkers 
Aantal WO 

medewerkers 
Sterkte 

relaties MBO 
Sterkte 

relaties HBO 
Sterkte 

relaties WO 

 Aantal MBO 
medewerkers 

Spearman 1,000 -,355 -,523 ,202 ,068 -,104 

Significantie . ,000 ,000 ,006 ,363 ,163 

N 190 190 190 183 183 183 

Aantal HBO 
medewerkers 

Spearman -,355 1,000 ,065 ,017 ,140 -,159 

Significantie ,000 . ,376 ,819 ,058 ,032 

N 190 190 190 183 183 183 

Aantal WO 
medewerkers 

Spearman -,523 ,065 1,000 -,278 -,265 ,262 

Significantie ,000 ,376 . ,000 ,000 ,000 

N 190 190 190 183 183 183 

Sterkte relaties 
MBO 

Spearman ,202 ,017 -,278 1,000 ,263 -,214 

Significantie ,006 ,819 ,000 . ,000 ,000 

N 183 183 183 274 274 274 

Sterkte relaties 
HBO 

Spearman ,068 ,140 -,265 ,263 1,000 ,312 

Significantie ,363 ,058 ,000 ,000 . ,000 

N 183 183 183 274 274 274 

Sterkte relaties 
WO 

Spearman -,104 -,159 ,262 -,214 ,312 1,000 

Significantie ,163 ,032 ,000 ,000 ,000 . 

N 183 183 183 274 274 274 

Bijlage 2.57: Correlatie aantal MBO, HBO en WO medewerkers en sterkte algemene relaties MBO, HBO en WO 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
 
 

Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie dispuut 

 Aantal MBO Aantal HBO Aantal WO Contact MBO Contact HBO Contact WO 

 Aantal MBO Spearman . . . . . . 

Significantie (p) . . . . . . 

N 5 5 5 5 5 5 

Aantal HBO Spearman . 1,000 1,000 -,791 ,825 -,395 

Significantie (p) . . . ,111 ,086 ,510 

N 5 5 5 5 5 5 

Aantal WO Spearman . 1,000 1,000 ,791 -,825 ,395 

Significantie (p) . . . ,111 ,086 ,510 

N 5 5 5 5 5 5 

Contact MBO Spearman . -,791 ,791 1,000 ,745 -,250 

Significantie (p) . ,111 ,111 . ,148 ,685 

N 5 5 5 5 5 5 

Contact HBO Spearman . ,825 -,825 ,745 1,000 -,186 

Significantie (p) . ,086 ,086 ,148 . ,764 

N 5 5 5 5 5 5 

Contact WO Spearman . -,395 ,395 -,250 -,186 1,000 

Significantie (p) . ,510 ,510 ,685 ,764 . 

N 5 5 5 5 5 5 

Bijlage 2.58: Correlatie ruimtelijke en sociale segregatie dispuut 
H0: Geen correlatie  
Ha: Correlatie 
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Bijlage 3: Levene toetsen  
 
 

Toets van homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

MBO gang- of huisgenoten 3,251 2 187 ,041 
HBO gang- of huisgenoten 14,576 2 187 ,000 
WO gang- of huisgenoten 1,215 2 187 ,299 

Bijlage 3.1: Toets van homogeniteit van variantie MBO, HBO en WO gang- en huisgenoten 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Toets van homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

MBO medesporters 1,937 2 218 ,147 
HBO medesporters ,089 2 218 ,915 
WO medesporters 14,243 2 218 ,000 

Bijlage 3.2: Toets van homogeniteit van variantie MBO, HBO en WO medesporters 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Toets van homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

MBO medebezoekers 6,855 2 255 ,001 
HBO medebezoekers 4,582 2 255 ,011 
WO medebezoekers 5,776 2 255 ,004 

Bijlage 3.3: Toets van homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen  
Ha: variabel is heterogeen 

 
Bijlage 3.4: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Opleidingsniveau moeder 2,418 2 276 ,091 
Opleidingsniveau vader ,129 2 276 ,879 

Bijlage 3.5: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Broers en zussen op MBO 7,203 2 276 ,001 

Broers en zussen op HBO 8,737 2 276 ,000 

Broers en zussen op WO 1,348 2 276 ,261 

Bijlage 3.6: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Aantal vrienden op MBO 5,131 2 276 ,006 
Aantal vrienden op HBO ,351 2 276 ,704 
Aantal vrienden op WO 13,199 2 276 ,000 

Bijlage 3.7: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

 Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Opleidingsniveau partner 1,530 2 121 ,221 

Bijlage 3.8: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

  

Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene  df1 df2 Significantie (p) 

Percentage MBO werknemers ,577 2 187 ,563 
Percentage HBO werknemers 7,392 2 187 ,001 
Percentage WO werknemers 15,316 2 187 ,000 
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Toets voor homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Sterkte band MBO 1,056 2 271 ,349 
Sterkte band HBO 2,941 2 271 ,055 
Sterkte band WO 13,128 2 271 ,000 
Aantal sterke banden MBO 5,124 2 271 ,007 
Aantal sterke banden HBO 6,466 2 271 ,002 
Aantal sterke banden WO 6,139 2 271 ,002 

Bijlage 3.9: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 

 
Toets van homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Hoeveelheid contacten met MBO 20,437 2 268 ,000 
Hoeveelheid contacten met HBO 9,785 2 268 ,000 
Hoeveelheid contacten met WO 19,791 2 268 ,000 
Sterkte contacten MBO 8,358 2 268 ,000 
Sterkte contacten HBO 4,502 2 268 ,012 
Sterkte contacten WO 23,173 2 268 ,000 

Bijlage 3.10: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 

Ha: variabel is heterogeen 

Toets van homogeniteit van variantie 

 Levene df1 df2 Significantie (p) 

Contact MBO 27,844 2 301 ,000 
Contact HBO 29,275 2 301 ,000 
Contact WO ,136 2 301 ,873 

Bijlage 3.11: Toets voor homogeniteit van variantie 
H0: variabel is homogeen 
Ha: variabel is heterogeen 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene df1 df2 Significantie 

1,298 2 255 ,275 

Bijlage 3.12: Toets voor homogeniteit van variantie opleidingsniveau medeuitgaander  
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Bijlage 4: niet-gebruikte indicatoren sociale netwerk theorie 
 

Indicator Uitleg Bruikbaarheid 

‘Centrality’ of 

‘Prestige’ 

Dit geeft de sociale macht aan en wordt gemeten met 

Betweenness, closeness en degree (Passmore, 

2011). Het geeft de populariteit van een persoon aan 

(Kadushin, 2004). 

Dit begrip is niet bruikbaar, omdat het over de 

positie van personen in netwerken gaat, terwijl het 

in dit onderzoek juist over het bereik van netwerken 

gaat. Deze indicator past dus niet bij de 

vraagstelling van het onderzoek en zal niet gebruikt 

worden. 

‘Clustering 

coëfficiënt’  

De kans dat twee relaties van een knooppunt zelf ook 

een relatie hebben (Passmore, 2011). 

Dit begrip is niet bruikbaar voor dit onderzoek, 

omdat er dan gericht naar bepaalde mensen 

gevraagd zou moeten worden. Dit is niet de 

bedoeling van het onderzoek, dat naar een zo 

breed mogelijke representatie van verschillende 

studenten zoekt. Hiervoor is het beter om 

willekeurig personen te ondervragen (Vennix, 

2011).  

‘Density’ De mate waarin de relaties van een actor elkaar 

kennen (Passmore, 2011). 

Dit begrip is om dezelfde redenen als bovenstaand 

niet relevant voor het onderzoek. Ook deze 

indicator past dus niet bij de vraagstelling van het 

onderzoek en zal niet gebruikt worden.  

‘Path length’ De afstand tussen knooppunten in een netwerk 

(Passmore, 2011). 

Dit begrip lijkt erg op de ‘closeness’ van Passmore 

(2011), wat de mate is van nabijheid tussen 

actoren. Kadushin (2004) geeft namelijk aan dat dit 

te zien is aan de afstand tussen de knooppunten in 

een netwerk. Dus is deze indicator, samen met 

Passmore’s indicator ‘closeness’ en Kadushin’s 

indicator ‘distance’ samengevoegd tot de indicator 

afstand. 

‘Structural 

cohesion’ 

Het minimale aantal actoren die, wanneer uit deze 

groep verwijderd, de groep zouden stoppen 

(Passmore, 2011). Het is dus de mate van connectie 

die overblijft, wanneer een persoon uit het netwerk 

verwijderd word. Als de cohesie hoog is in een groep, 

zou een groep verbonden moeten blijven (Kadushin, 

2004). 

Deze indicator is niet bruikbaar in het onderzoek, 

omdat er dan experimenten met verwijderen van 

personen uit opgestelde sociogrammen zou 

moeten plaatsvinden. Dit is niet het doel van dit 

onderzoek. Deze indicator past dus niet bij de 

vraagstelling van het onderzoek en zal niet gebruik 

worden. 

‘Reach’ De mate waarin een actor een andere actor kan 

bereiken (Passmore, 2011). 

Deze indicator lijkt erg op de indicator 

‘betweenness’ van Passmore (2011), wat de mate 

is waarin een knooppunt tussen andere 

knooppunten ligt. Kadushin (2004) geeft namelijk 

aan dat dit te meten is door na te gaan of een 

persoon een bepaald ander persoon kan bereiken. 

Dus is deze indicator, samen met Passmore’s 

indicator ‘betweenness’ en Kadushin’s indicator 

‘connection’ samengevoegd tot de indicator 

connectie. 

 

 

‘Structural 

equivalance’ 

Mate waarin de knooppunten eenzelfde relaties 

hebben met andere knooppunten (Passmore, 2011). 

Hierbij wordt er niet zo zeer gekeken naar relaties 

tussen personen, maar naar het soort van relaties 

tussen hen (Kadushin, 2004). 

De indicator is niet relevant voor dit onderzoek, 

aangezien het naar het soort relaties kijkt tussen 

personen. Dit valt buiten het bereik van dit 

onderzoek, omdat hierbij enkel wordt gekeken of er 

relaties zijn en in welke mate. De soort van relaties 

is dus niet relevant. Deze indicator past dus niet bij 

de vraagstelling van het onderzoek en zal dus niet 

gebruikt worden. 

‘Eigenvector 

centrality’ 

Belang van een knooppunt in een netwerk 

(Passmore, 2011). 

Deze indicator is niet van belang voor dit 

onderzoek, omdat het kijkt naar de waarde van een 

bepaald persoon in een netwerk en dat is niet het 

doel van dit onderzoek. Deze indicator past dus 

niet bij de vraagstelling van het onderzoek en zal 

dus niet gebruikt worden. 
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Indicator Uitleg Bruikbaarheid 

‘Radiality’ Mate waarin een persoonlijke netwerk in een 

algemeen netwerk voorkomt en zo invloed heeft 

(Passmore, 2011). 

Deze indicator is niet van belang voor dit 

onderzoek om boven genoemde reden. Ook deze 

indicator past dus niet bij de vraagstelling van het 

onderzoek en zal dus niet gebruikt worden. 

‘Local bridge’ Geen gelijke buren (Passmore, 2011). Deze indicator is zo gelijk aan Passmore’s (2011) 

indicator ‘bridge’ dat toevoeging geen extra 

inzichten zal geven. Deze indicator zal dan ook niet 

gebruikt worden. 

‘Structural 

hole’  

Gaten in het netwerk. Wanneer deze opgevuld 

zouden worden zouden ook andere punten met 

elkaar verbonden worden. Het gaat dus om actoren 

die geen relatie hebben (Passmore, 2011).  

Deze indicator heeft vooral te maken met het 

onderzoeken van hoe een netwerk beter gemaakt 

zou kunnen worden. Aangezien dit niet het doel 

van dit onderzoek is, wordt deze indicator dus niet 

als bruikbaar gezien. Deze indicator past dus niet 

bij de vraagstelling van het onderzoek en zal dan 

ook niet gebruikt worden. 

‘Flow 

betweenness 

centrality’ 

De mate dat een knooppunt bijdraagt aan de 

maximale beweging tussen alle knooppunten 

(Passmore, 2011). Vaak zijn bruggen belangrijk in 

netwerken, omdat zij de beweging van informatie 

sneller laten gaan (Kadushin, 2004). 

Deze indicator gaat vooral over de bruikbaarheid 

van een netwerk, aangezien dit niet het doel van dit 

onderzoek is, wordt deze indicator niet als relevant 

voor dit onderzoek gezien. Deze indicator past dus 

niet bij de vraagstelling van het onderzoek en zal 

dan ook niet gebruikt worden. 

Afbeelding 15: Niet-gebruikte indicatoren sociale netwerk theorie 
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Bijlage 5: kaarten en data 

 

Over de stad Nijmegen werden beschrijvende kaarten gemaakt over inkomen, etniciteit en 

politieke voorkeur (zie afbeelding 16, 17 en 18).  

  

Afbeelding 16: inkomensspreiding Nijmegen 
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Afbeelding 17: percentage autochtonen per wijk 
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Afbeelding 18: politieke voorkeur Nijmegenaren 
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De kaarten werden gemaakt met het programma Arcmap. De data over inkomen werd 

gevonden bij het CBS (2007) en geeft het gemiddelde inkomen per inkomen ontvanger (x 

1000) aan van alle Nederlandse wijken. In afbeelding 19 is zijn de wijken van Nijmegen te 

zien.   

 

Afbeelding 19: data inkomen wijken Nijmegen 
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Voor de kaart over etniciteit werd het percentage autochtonen per Nijmeegse wijk afgebeeld. 

Hierover werd echter geen data gevonden, dus werd data over het inwoners aantal per 

Nijmeegse wijk (zie afbeelding 20) gecombineerd met data over het aantal allochtonen per 

Nijmeegse wijk (zie afbeelding 21). Beide datasets werden verkregen van gemeente 

Nijmegen (2015). 

  Afbeelding 20: inwonersaantal wijken Nijmegen 
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Afbeelding 21: etniciteit wijken Nijmegen 
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Ten slotte werd ook van de Gemeente Nijmegen (2014) data verkregen over de grootste 

politieke partijen per Nijmeegse wijk (zie afbeelding 22). 

 
Afbeelding 22: politieke voorkeur wijken Nijmegen 
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Bijlage 6: uitgedeelde briefjes 

 

Afbeelding 20 laat de opzet van de verspreidde briefjes zien om studenten te motiveren de online 

enquête in te vullen.  

Afbeelding 20: opzet uitgedeelde briefjes 

 


	Scriptie deel 1_3
	Bachelorthesis_MinouSchuurman_s4358120_deel 2

