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1. Inleiding 

 

1.1. Introductie 

Jeugdcriminaliteit en veiligheid genieten de laatste jaren steeds meer aandacht in Nederland. 

Sinds de jaren `80 komen deze onderwerpen steeds vaker terug op de politieke agenda. 

Probleemwijken, incidenten met buschauffeurs, samenscholing zijn allemaal onderwerpen die 

aan bod zijn gekomen tijdens toespraken van politici. De overheid probeert de criminaliteit en 

overlast van jongeren terug te dringen met verschillende projecten zoa ls krachtwijken. 

Daarnaast worden de bevoegdheden van de politie uitgebreid om op een proactieve wijze 

jongeren te behoeden voor crimineel gedrag en overlast te voorkomen. Fouilleren van 

jongeren op straat, jongeren aanspreken en waarschuwen zonder dat daar een directe 

aanleiding toe is behoren tot de mogelijkheden van de politie (Kriek et al, 2007). Of deze 

maatregelen in positieve zin worden ontvangen door jongeren is nog maar de vraag. Zeker 

wanneer uit onderzoek blijkt dat de politie een harder optreden vertoont jegens etnische 

minderheden is het belangrijk om te peilen hoe deze groepen de houding van politie ervaren 

(Gau & Brunson, 2010). Naast het feit dat gelijke behandeling een grondwettelijk recht in de 

Nederlandse samenleving is, kan het gevoel van ongelijke behandeling leiden tot etnische 

spanningen en tevens tot segregatie en radicalisering.  

 Uit het onderzoek van Cao (et al, 2008) komt naar voren dat de perceptie van burgers 

over de politie van invloed is op de mate waarin de burgers neigen om zich aan wetten en 

regels te houden. Naarmate de burgers een positiever beeld hebben van de politie neemt hun 

vertrouwen in de politie en de neiging om de politie bij te staan toe. Daartegenover heeft een 

negatieve perceptie van de politie een negatief effect op de werking van de politie en zorgt 

voor wantrouwen. Dit gegeven maakt een onderzoek naar de perceptie van jongeren over de 

politie erg belangrijk. Uit onderzoeken die gedaan zijn in de Verenigde Staten blijkt dat 

zwarte jongeren duidelijk minder vertrouwen hebben in de politie dan blanke jongeren (Hurst 

et al, 2000). Of dit rechtstreeks te maken heeft met de etnische achtergrond is de vraag. Er 

zijn ook onderzoekers die beweren dat dit gegeven te maken heeft met de frequentie en de 

ervaring van het contact die etnische minderheden hebben met de politie (Rosenbaum et al, 

2005). Liu en Crank (2010) geven te kennen dat naast etnische achtergrond en contact met de 

politie, het zelfbeeld van jongeren ook een rol speelt bij het aannemen van een houding ten 

aanzien van de politie. Dit onderzoek schetst een beeld van de ervaringen die verschillende 

groepen jongeren hebben met de politie uit Amsterdam. Er is onderzocht of etnische 
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achtergrond, het zelfbeeld van jongeren en het contact die zij hebben met de politie een 

verklaring vormen voor de houding die deze jongeren aannemen ten aanzien van de politie. 

Daarnaast is er gekeken of het zelfbeeld van jongeren en het contact die de jongeren hebben 

met de politie voortvloeien uit etnische achtergrond van de jongeren.  

Uit onderzoek blijkt dat in verhouding tot hoog opgeleide jongeren, laag opgeleide 

jongeren relatief vaker overtredingen begaan, strafbare feiten verrichten, in aanraking komen 

met de politie en daarmee ook vaker een negatieve houding aannemen ten aanzien van de 

politie. Gezien het gegeven dat allochtone jongeren vaker laag opgeleid zijn, en dus meer 

kans maken om overtredingen te begaan, strafbare feiten te verrichten en in contact te komen 

met de politie, richt dit onderzoek zich uitsluitend tot de groep laag opgeleiden. Door zowel 

laagopgeleide allochtonen als laag opgeleide autochtonen mee te nemen in het onderzoek 

wordt opleidingsniveau, en daar uit voortkomende verschillen in contact met de politie 

uitgesloten als factor. Op deze manier is er onderzocht of de factoren etnische achtergrond,  

zelfbeeld en contact met de politie die voortkomen uit etnische achtergrond een verband 

houden met de houding van laag opgeleide jongeren uit Amsterdam ten aanzien van de 

politie.  

 

1.2. Doel- en probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst is het doel om inzicht te werven in de 

houding van laag opgeleide jongeren uit Amsterdam ten aanzien van de politie. Daarnaast is 

het de bedoeling om te onderzoeken of de veronderstelde verschillen in houding onder deze 

jongeren voortkomen uit de verschillen in etnisch achtergrond of toe moeten worden 

geschreven aan andere factoren te weten; verschillen in zelfbeeld of verschillen in contact. Dit 

onderzoek heeft een beschrijvend en een verklarend  karakter waarbij de houding van laag 

opgeleide Amsterdamse jongeren tegenover de politie wordt vergeleken. 

 

1.3. Vraagstelling en deelvragen 

Zijn er verschillen in houding tussen de laag opgeleide jongeren uit Amsterdam van 

verschillende etnische achtergronden ten aanzien van de politie en kunnen de eventuele 

verschillen in houding verklaard worden door de verschillen in etnische achtergrond, 

zelfbeeld en contact met de politie?  
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De bijbehorende deelvragen zijn: 

 Wat is de houding van laag opgeleide Amsterdamse jongeren van verschillende etnische 

achtergronden ten aanzien van de politie? 

 In hoeverre verklaart etnisch achtergrond de houding van jongeren tegenover de politie in 

Amsterdam? 

 In hoeverre verklaart zelfbeeld van jongeren de houding van jongeren tegenover de politie 

in Amsterdam? 

 In hoeverre verklaart contact met de politie de houding van jongeren tege nover de politie 

in Amsterdam? 

 

1.4. Maatschappelijke relevantie 

Het is duidelijk dat veiligheid een onderwerp is dat de samenleving in zijn geheel aangaat. 

Vanuit dat oogpunt valt de maatschappelijke relevantie van veiligheid en de daarmee gepaard 

gaande criminaliteit niet te betwisten. De steeds belangrijker wordende positie van veiligheid 

binnen de politieke denkraam maakt dit onderzoek niet alleen interessant, maar tevens 

bruikbaar als grondslag voor het vormen van (nieuw) beleid. De overheid kan inzicht werven 

in de perceptie van burgers over de politie en dit gebruiken bij het vaststellen van een 

gedragscode voor agenten. Een onderzoek naar de houding van jongeren ten aanzien van de 

politie is interessant, omdat een positief beeldvorming belangrijk is voor een effectieve 

politieapparaat, maar ook vanwege het feit dat de burgers simpelweg als klanten van het 

politieapparaat kunnen worden beschouwd. Daarnaast is het vooral belangrijk om een goed 

beeld te schetsen van de beleving van jongeren om te kunnen begrijpen waarom bepaalde 

(etnische) spanningen zich voordoen binnen de samenleving. Een maatschappij waarin 

bepaalde etnische groepen snel worden geassocieerd met crimineel gedrag en overlast maakt 

dit wetenschappelijk onderzoek uiteraard nog interessanter.  

 

1.5. Wetenschappelijke relevantie 

Dit beschrijvend en verklarend onderzoek heeft als doel het vinden van een antwoord op de 

centrale vraagstelling, “Zijn er verschillen in houding tussen de laag opgeleide jongeren uit 

Amsterdam van verschillende etnische achtergronden ten aanzien van de politie en kunnen de 

eventuele verschillen in houding verklaard worden door de verschillen in etnische 

achtergrond en contact met de politie?”. In dit onderzoek staat het concept houding centraal, 



7 
 

dat gekoppeld wordt met de jongeren uit Amsterdam. Er zijn voldoende studies gedaan naar 

gedragingen van politie. Bestaande literatuur en de aannames die daarmee gepaard gaan zijn 

vooral gebaseerd op onderzoeken die gedaan zijn in de Verenigde Staten en de Verenigd 

Koninkrijk. Er is echter weinig empirisch onderzoek gedaan in Nederland naar de relaties 

tussen etnisch achtergrond, contact met de politie en de houding ten aanzien van de politie. 

Dit onderzoek zal een aanvulling zijn op de bestaande onderzoeken inzake de perceptie van 

burgers over de politie. In dit onderzoek wordt het concept houding vanuit verschillende 

perspectieven belicht en gekoppeld aan de houding van jongeren tegenover de politie om een 

volledig beeld te geven over de beleving van jongeren. Het onderzoek wat voor u ligt kan als 

leidraad dienen voor verdere onderzoek aangaande houding van jongeren ten aanzien van de 

politie. 

2. Theoretisch kader 

 

2.1. Houding  

Het centrale concept dat naar voren komt uit dit empirisch onderzoek is houding ten aanzien 

van de politie. Wat betekent het om een bepaalde houding te hebben tegenover iets of 

iemand? Uit bestaande literatuur komt naar voren dat er tot in de jaren tachtig in onvoldoende 

mate aandacht is geschonken aan de afhankelijke variabele ATP (attitude towards the police), 

oftewel de houding tegenover de politie (Webb et al, 1995). In het theoretisch kader zal 

getracht worden om hier een eenduidig antwoord op te geven, zodat de houding van jongeren 

tegenover de politie goed in kaart gebracht kan worden.   

Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaan er verschillende beschrijvingen van het 

concept houding. Een van de meest uitvoerige klassieke definities van houding is die van 

Allport. Allport (1935) definieert houding als een door ervaring gevormde mentale of neurale 

bereidheid die invloed uitoefent op de individuele gedrag tegenover alle objecten en situaties 

waarmee het gerelateerd is. Bogardus (1931) definieert houding als een tendens om naar of 

tegen iets in de omgeving te handelen, die daardoor een positieve of negatieve waarde 

verkrijgt. Een recentere definitie van houding is die van Eagly & Chaiken (1993). Eagly & 

Chaiken beschrijven houding als een psychologische tendens die tot uiting komt door het 

evalueren van een bepaalde entiteit met een graad van liefhebberij. Een andere beschrijving 

die we tegenkomen binnen de literatuur is die van Fazio (et al, 1986). Fazio omschrijft 

houding als een samenvattend oordeel over een gebeurtenis die individuen helpt bij het 
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structureren van hun complexe sociale omgeving. Uit de bovenstaande definities kunnen we 

opmaken dat houding allereerst een individuele aangelegenheid is die een positief of negatief 

oordeel herbergt. Volgens Allport berust dit oordeel over een entiteit op ervaring van het 

individu. Tot slot is het belangrijk om aan te geven dat een houding volgens Allport en 

Bogardus niet blijft bij een gedachte, maar zich ook vertaalt in een bereidheid om op een 

bepaalde manier te handelen. In dit onderzoek zal de definitie van Allport aangehouden 

worden waarbij houding gedefinieerd wordt als een door ervaring gevormde mentale of 

neurale bereidheid die invloed uitoefent op de individuele gedrag tegenover alle objecten en 

situaties waarmee het gerelateerd is.  

 

2.2. Verklaringen voor  houding 

Er bestaan verschillende verklaringen voor het tot stand komen van een bepaalde houding. In 

dit onderzoek wordt de focus gelegd op drie mogelijke factoren waarvan wordt veronderstelt 

dat ze van invloed zijn op de houding van jongeren ten aanzien van de politie. Deze factoren 

zijn etnische achtergrond, zelfbeeld en contact met de politie. Liu & Crank (2010) 

onderscheiden verschillende perspectieven die uiteenzetten hoe een bepaalde houding 

tegenover de politie tot stand kan komen. Deze perspectieven zijn gerelateerd aan de 

variabelen etnische achtergrond, zelfbeeld en contact met de politie. De perspectieven zijn het 

generalization perspective, cognitive development perspective, self-concept perspective, 

performance perspective en experience perspective. In de volgende paragrafen zullen deze 

perspectieven uiteengezet worden en in verband worden gebracht met de vragenlijst dat zal 

worden afgenomen ten behoeve van dit onderzoek.  

 

2.2.1. Generalization perspective 

Het generalization perspective is een socialisatieproces en gaat er van uit dat volwassenen een 

zelfde of vergelijkbare houding aannemen tegenover instituties en andere vormen van 

gezagsdragers. Het is de politie die als vertegenwoordiger van de staat het dichts t bij de 

burger zit. Een mogelijke negatieve houding van jongeren tegenover een bepaalde instelling 

van de overheid zou zich kunnen vertalen naar een bepaalde negatieve houding tegenover de 

politie. Binnen dit perspectief heeft de politie zelf weinig tot geen greep op de houding van 

jongeren tegenover de politie (Liu & Crank, 2010).  

De etnische achtergrond van een individu kan sterk te maken hebben met dit 

socialisatieproces. Een negatieve toon richting de etnische minderheden binnen het 
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Nederlandse politiek kan er toe leiden dat etnische minderheden een negatieve houding 

aannemen tegenover andere overheidsinstellingen waaronder de politie. Het zelfde geldt voor 

leraren die jongeren met een etnisch diverse achtergrond het gevoel geven dat ze 

gediscrimineerd worden kunnen negatieve gevoelens opwekken bij deze jongeren die 

mogelijk leiden tot een negatieve houding tegenover de politie als resultaat van dit 

socialisatieproces. Dit maakt de etnische achtergrond van het individu een factor bij het 

aannemen van een houding tegenover de politie. In dit onderzoek wordt onderzocht in 

hoeverre de etnische achtergrond bepalend is bij laag opgeleide jongeren bij het aannemen 

van een houding ten aanzien van politie.  

 

2.2.2. Cognitive development perspective  

Het cognitive development perspective gaat net zoals het generalization perspective uit van 

een socialisatieproces. Het verschil zit in de ruimte en de actieve rol die het individu heeft om 

zijn houding vorm te geven en invloed uit te oefenen op het socialisatieproces. Binnen dit 

perspectief wordt het vormen van een houding gezien als een actief, cognitief proces. (Liu & 

Crank, 2010). Net zoals bij het generalization perspective kan ook bij dit socialisatieproces de 

etnische achtergrond een belangrijke rol spelen en een bepalend factor zijn van de houding 

tegenover de politie. Hierbij kan gedacht worden aan de straatcultuur dat vaker heerst onder 

jongeren met een etnisch diverse achtergrond wat leidt tot meer contact met de politie en 

bijdraagt aan het nemen van een bepaalde houding ten aanzien van de politie. In het kader van 

het generalization perspective en het cognitive development perspective kan gesteld worden 

dat de subculturele verschillen tussen allochtone jongeren en autochtone jongeren kunnen 

leiden tot een verschil in houding ten aanzien van de politie. Echter is het met de vragenlijst 

welk voor dit onderzoek is gebruikt niet mogelijk geweest om vragen/stellingen te 

operationaliseren tot een geldig en betrouwbaar concept van subculturele verschillen. Daarom 

wordt er in het kader van het generalization perspective en het cognitive development 

perspective in dit onderzoek enkel gekeken naar verschil in etnische achtergrond als 

verklarende factor voor houding van jongeren.  

 

2.2.3. Self-concept perspective  

Het self-concept perspective gaat uit van een complex, georganiseerd en dynamisch systeem 

van overtuigingen en houdingen die elk individu heeft aangaande zijn of haar eigen leven. Dit 

concept kent de laatste jaren steeds meer aandacht binnen de wetenschap, omdat zelfbeeld 
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wordt beschouwd als een oorzaak van vele gedragingen en opvattingen. Zo zijn mensen met 

een negatiever zelfbeeld meer vatbaar voor depressie (Evans, 2005) en leidt een positiever 

zelfbeeld tot een positiever houding tegenover integratie (Hofstra, 2009). Liu en Crank (2010) 

stellen dat het zelfbeeld ook van invloed is op de houding van jongeren ten aanzien van de 

politie. Volgens Liu en Crank zal het veranderen van het zelfbeeld van jongeren invloed 

hebben op de houding die zij aannemen tegenover de politie (Liu & Crank, 2010). Omwille 

van dit belangrijke aspect is in dit onderzoek het concept zelfbeeld meegenomen als 

verklaring voor houding. Voor dit onderzoek is zelfbeeld niet alleen belangrijk als een 

verklarend factor van houding, maar tevens als mediërende variabel tussen etnische 

achtergrond en houding. Uit het rapport van Jan Mets (2000) blijkt namelijk dat allochtone 

jongeren een negatiever zelfbeeld hebben dan autochtone jongeren. De verwachting van dit 

onderzoek is dat een individu met een positiever zelfbeeld een positiever houding aanneemt 

ten aanzien van de politie in verhouding tot een individu met een negatief zelfbeeld. Het self-

concept perspective is in de vragenlijst vertaald naar vraag A8 waarin gevraagd wordt naar 

het zelfbeeld van de respondenten.  

 

2.2.4. Performance perspective  

Het performance perspective veronderstelt dat de handelingen van de lokale politie van 

directe invloed zijn op de houding van jongeren tegenover de politie. Hierbij moet gedacht 

worden aan meer agenten op straat en een snelle respons aan meldingen ten behoeve van de 

veiligheid (Liu & Crank, 2010). Bradford (et al, 2009) toont aan dat contact met de politie 

door jongeren, ongeacht de situatie waarin het contact plaatsvindt, als verontrustend en 

storend kan worden ervaren. Smith & Alpert (2007) geven aan dat jongeren die nauwelijks in 

contact komen, een overwegend positief beeld over agenten hebben. Een mogelijke aanraking 

met de politie zal dit positieve beeld onvermijdelijk aantasten. Zij stellen dat jongeren die 

meer in aanraking komen met de politie een negatiever oordeel hebben over de politie dan 

jongeren die minder in aanraking komen met de politie. Dit perspectief is vertaald in de 

vragen van onderdeel C uit de vragenlijst. Daarin komen vragen aanbod die de handelingen 

van de politie betreffen. Deze vragen zijn gerelateerd aan de variabele contact met de politie. 
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2.2.5. Experience perspective 

Het experience perspective heeft sinds tientallen jaren een belangrijke positie gehad binnen de 

mogelijke verklaringen voor het aannemen van een bepaalde houding richting de politie. Uit 

Angelsaksisch literatuur komt naar voren dat er onder etnische groepen een vermoeden 

bestaat dat de bevoegdheden van de politie selectief worden in gezet richting etnische groepen 

(Waddington, Stenson, & Don, 2004). Brunson & Weitzer (2009) en Gau & Brunson (2010) 

geven aan dat de politie overmatig proactief optreedt tegen jongeren met een etnische 

achtergrond zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Deze handelingen kunnen leiden 

tot een gevoel van ongelijke behandeling wat zich kan vertalen in een negatieve houding ten 

aanzien van de politie. Het experience perspective gaat uit van de ervaring die jongeren 

hebben met de politie. De ervaring wordt verdeeld in drie categorieën. De eerste categorie 

omvat direct contact tussen het individu en de politie. Als tweede komt de ervaring die derden 

hebben met de politie. Tot slot hebben de media een invloed op de ervaringsgehalte van het 

individu met de politie. Wat iemand op het nieuws ziet kan al snel van invloed zijn op de 

perceptie die hij of zij heeft over de politie. Al deze categorieën dragen bij aan de ervaring die 

een individu heeft met de politie (Liu & Crank, 2010). Dit perspectief is vertaald in de vragen 

van onderdeel C uit de vragenlijst. Daarin wordt er gevraagd naar de individuele ervaringen 

en de ervaringen van de vrienden van de respondenten met de politie die voortkomen uit de 

contact met de politie. Invloed van  media wordt in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. Ook deze vragen zijn gerelateerd aan de variabele contact met de politie.  

 

 

2.3. Conceptueel model
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Zoals ook uit het bovenstaande model naar voren komt wordt er in dit onderzoek aandacht 

besteed aan de directe effecten van etnische achtergrond , zelfbeeld en contact met de politie 

op de houding ten aanzien van de politie. Daarnaast wordt er ook onderzocht in hoeverre 

contact met de politie en zelfbeeld fungeren als een mediërende variabele. Er wordt 

geanalyseerd of er een directe verband bestaat tussen etnische achtergrond aan de ene kant, en 

zelfbeeld en contact met de politie aan de andere kant. 

 

De hypothesen in dit kader zijn: 

 H1: Allochtone jongeren hebben een negatievere houding ten aanzien van de politie 

dan autochtone jongeren.  

 

 H21: Allochtone jongeren hebben een negatiever zelfbeeld dan autochtone jongeren. 

 H22: Jongeren met een negatief zelfbeeld hebben een negatiever houding ten aanzien 

van de politie.  

 

 H31: Allochtone jongeren komen vaker in contact met de politie dan autochtone 

jongeren. 

 H32: Jongeren die vaker in contact komen met de politie hebben een negatiever 

ervaring met de politie dan jongeren die minder in contact komen met de politie.  

 H33Allochtone jongeren hebben een negatiever ervaring in contact met de politie dan 

autochtone jongeren.  

 H34: Jongeren met een negatiever ervaring in contact met de politie hebben een 

negatiever houding ten aanzien van de politie.  
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3. Methodologie  

 

3.1. Bronnen, dataverzameling en analyse 

Tijdens de oriëntatiefase van mijn thesis heb ik mij verdiept in het onderzoeksproject van 

mevrouw Saharso en de heer Svensson inzake het imago van politie onder jongeren uit 

Nederland. Naar aanleiding hiervan heb ik besloten om deel te nemen aan dit project en een 

kwantitatief onderzoek te doen naar Amsterdamse jongeren. De informatie en 

vraagstellingfase bestaan uit het verzamelen van literatuur en vaststellen van de vraagstelling. 

Voor het vinden van literatuur is gebruik gemaakt Google en Google Scholar (1). Na het 

vaststellen van de centrale vraagstelling ben ik met behulp van de Booleaanse operatoren 

gerichter gaan zoeken naar literatuur. Er is ondermeer met de volgende sleutelbegrippen, 

synoniemen en andere gerelateerde begrippen gezocht: 

 

Houding, houding AND jongeren, houding AND politie, jongeren AND politie, attutide, 

attitude AND youth, attitude AND police, youth AND police, contact AND youth AND police, 

contact AND jongeren AND politie. 

De bovenstaande sleutelbegrippen, synoniemen en gerelateerde begrippen zijn als basis 

genomen bij het zoeken naar literatuur. De volgende bronnen voor het vinden van literatuur 

zijn geraadpleegd: Google Scholar (1) en catalogus UBVU (e-Resources en e-Journals) (2). 

Voor het vinden van Nederlandstalige literatuur ook gebruik gemaakt van landelijke catalogus 

PiCarta (3). Voor het vinden van Engelstalige literatuur is gebruik gemaakt van JSTOR (4). 

Tot slot is het belangrijkste middel om literatuur te vinden gebleken de literatuuropgaven van 

bestaande onderzoeken op dit onderzoeksgebied (5). De artikelen die in dit onderzoek worden 

gebruikt komen ondermeer uit de volgende tijdschriften:  

Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Urban Affairs 

Review, Journal of Criminal Justice, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 

International Journal of Law Crime and Justice ,Crime Delinquency, Justice Quarterly, 

Criminal Justice Review, Policing: An International Journal of Police Strategies & 

Management, Journal of Ethnicity in Criminal Justice, Criminal Justice Studies: A Critical 

Journal of Crime Law and Society, Police Quarterly, Policing & Society, Criminal Justice  

and Behavior, Criminology, Het Tijdschrift voor de Politie, European Journal of Crime, 

Criminal Law and Criminal Justice, British Journal of Criminology.  
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Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een kwantitatief onderzoek. De doelgroep 

bestaat uit verschillende etnische groepen in Nederland. Er is vooral getracht Turkse, 

Marokkaanse, en Surinaamse respondenten te bereiken. Er is gekozen voor deze groepen, 

omdat zij de grootste etnische groepen zijn in Nederland. Daarnaast zijn er enkele 

respondenten met een ander niet-westers achtergrond. Deze groepen zullen worden 

samengebracht onder de noemer „allochtonen‟ en zullen met de autochtonen worden 

vergeleken. Het onderzoek richt zich specifiek op laagopgeleide jongeren uit Amsterdam 

waarvan de leeftijd tussen 13-29 jaar ligt. 

Het kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden middels het afnemen van een 

papieren vragenlijst. Het was de bedoeling om van elke groep minstens 30 respondenten te 

vinden om een betrouwbaar en representatief uitspraak te kunnen doen. Er is gebruik gemaakt 

van de dataset afkomstig van het onderzoek “Proactief handhaven en gelijk behandelen” 

gedaan door mevrouw Sawitri Saharso en de heer Jörgen Svensson. Het verwerken en 

analyseren van kwantitatieve data is gebeurd via SPSS waarin de data verzameld door 

verschillende personen in een bestand zullen worden verwerkt. De vragenlijst dat afgenomen 

is wordt als bijlage toegevoegd aan dit document.  

De doelgroep is bereikt via lokale organisaties zoals moskeeën, culturele verenigingen, 

jongerenorganisaties, scholen en andere type organisaties. Om een goed beeld te verkrijgen 

zijn jongeren ook op straat aangesproken worden. Tijdens het verzamelen van data is gelet op 

het uiterlijk van mogelijke respondenten om van elk groep ongeveer het beoogde aantal 

respondenten te bereiken. 

 

3.2. Operationalisering 

Voor het doen van dit onderzoek is er gekozen voor een kwantitatief onderzoeksmethode 

waarbij middels een vragenlijst data is verzameld. In de operationalisatie wordt er dieper 

ingegaan op de verschillende groepen die onderzocht zijn en de concepten die in dit 

kwantitatief onderzoek centraal staan. Aan de hand van  items uit de vragenlijst is getracht de 

centrale concepten af te bakenen en deze te meten. Om daadwerkelijk te meten wat we willen 

meten is er gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van de items uit de vragenlijst die 

relevant zijn voor dit onderzoek. 
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3.2.1. Etnische achtergrond  

De etnische achtergrond van respondenten wordt in dit onderzoek aangehaald als een 

onafhankelijk variabel waarvan wordt verondersteld dat deze een verband houdt met de 

houding ten aanzien van de politie, wat meteen de afhankelijke variabel is. Uit de data blijkt 

dat in totaal 109 respondenten vallen binnen de doelgroep van dit onderzoek waar het 

uitsluitend gaat om laagopgeleide jongeren tussen 13-29 jaar die woonachtig zijn in 

Amsterdam. Etnische achtergrond die onderverdeeld wordt in „allochtoon‟ en „autochtoon‟ 

wordt toebedeeld aan de hand van vraag A3 “Tot welke achtergrond vind jij jezelf behoren?”. 

De antwoordmogelijkheden waren: Nederlands, Antilliaans, Surinaams, Turks, Marokkaans 

en „anders‟. De respondenten hadden hierbij de mogelijkheid om meerdere opties aan te 

kruisen.  

Tabel 1: Etnische Achtergrond 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Allochtoon 84 77,1 77,1 77,1 

Autochtoon 25 22,9 22,9 100,0 

Total 109 100,0 100,0   

Uit het bovenstaande tabel kunnen we opmaken dat 25 respondenten zich uitsluitend rekenen 

tot de groep Nederlands en daarmee dus autochtoon zijn. 84 respondenten geven te kennen dat 

zij zich deels of geheel rekenen tot een ander etnische groep en zijn daarmee allochtoon. In dit 

onderzoek wordt niet de definitie van het CBS over allochtoon en autochtoon aangehouden 

waar het gaat om de afkomst van een van de ouders. De respondenten worden in dit 

onderzoek ingedeeld op basis van de vraag tot welke groep zij zich toe rekenen, daar het zelf 

aangegeven etnische identiteit belangrijk is voor de culturele omgeving, identiteit en 

(gedrags)normen. 

  

3.2.2. Houding 

De afhankelijke variabel van dit onderzoek houding is geoperationaliseerd aan de hand van 19 

items die zijn ondergebracht in vraag C6. De vraagstelling betreft een 5-punts Likertschaal 

waarbij de antwoordmogelijkheden verschillen van “helemaal eens” tot “helemaal oneens”. 

De items betreffen 19 stellingen die met elkaar gerelateerd zijn. Uit de factoranalyse 

(extraction: principal axes factoring, rotation: direct oblimin) blijkt dat de 19 items uit vraag 

C6 onderverdeeld kunnen worden in 3 subgroepen. Deze kunnen beschreven worden als 1) 

opvattingen over de politie 2) ongelijke behandeling door de politie 3) bereidheid tot het 
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ondernemen van een bepaalde actie. Normaal zou het voor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek nog beter zijn om deze items van elkaar te onderscheiden om een beter cronbach‟s 

alpha waarde te genereren. Vooral wanneer de items uit vraag C6 die gaan over ongelijke 

behandeling eruit worden gehaald wordt er een cronbach‟s alpha bereikt van 0.939, wat 

aanzienlijk hoog is. Echter, uit de analyse blijkt dat de 19 items gezamenlijk een cronbach‟s 

alpha van 0.870 hebben en daarmee laten zien dat ze meer dan voldoende consistent zijn. Om 

een volledig beeld te geven van het concept houding zoals gedefinieerd volgens Allport  

(1935) wordt er in dit onderzoek, ook met oog op de cronbach‟s alpha, alle 19 items van vraag 

C6 aangehaald om het concept houding te operationaliseren. Bij de analyse is de gemiddelde 

van deze items aangenomen als schaal voor houding. Hoe hoger de gegevens van de 

respondenten zij, des te positiever hun houding ten aanzien van politie is.  

Tabel 2: Houding t.a.v. de politie (N=109, 2 missings die meer dan 3 stellingen hebben ingevuld) 

       

 Stellingen Helemaal 
eens  

Eens Neutraal  Oneens Helemaal 
oneens  

1 ‘De politie doet belangri jk werk’ 4,6 9,2 28,4 42,2 15,6 

2 ‘Het is goed dat er politie op s traat is ’ 1,9 8,4 20,6 51,4 17,8 

3 ‘Er moet meer poli tie op s traat komen’ 20,2 23,9 24,8 21,1 10,1 

4 ‘Dat er poli tie op straat is geeft me een veilig 
gevoel ’ 

18,3 20,2 38,5 12,8 10,1 

5 ‘Poli tieagenten zi jn betrouwbaar’ 18,3 16,5 41,3 20,2 3,7 

6 ‘Poli tieagenten zi jn goed in hun werk’ 17,4 11 48,6 19,3 3,7 

7 ‘Poli tieagenten treden goed op als dat nodig 
is’ 

14,8 15,7 41,7 22,2 5,6 

8 ‘Poli tieagenten weten wat er op s traat 
gebeurt’ 

19,3 28,4 36,7 12,8 2,8 

9 ‘Poli tieagenten zi jn behulpzaam’ 14,7 10,1 45,9 23,9 5,5 

10 ‘Poli tieagenten behandelen jongeren met 

respect’ 

21,1 21,1 38,5 16,5 2,8 

11 ‘Als ji j niets  doet, zullen agenten jou ook niets 
doen’ 

10,1 21,1 32,1 26,6 10,1 

12 ‘Poli tieagenten zi jn eerlijk’ 20,2 15,6 46,8 13,8 3,7 

13 ‘Poli tieagenten behandelen iedereen even 

goed’ 

22,9 28,4 33,9 11 2,8 

14 ‘Poli tieagenten behandelen blanke jongeren 
met meer respect dan jongeren met een 

kleurtje’ 

8,3 9,2 39,4 21,1 22 

15 ‘Poli tieagenten pakken jongeren met een 
kleurtje harder aan dan blanke jongeren’ 

4,6 11,9 33,9 27,5 22 

16 ‘Jongeren met een kleurtje worden sneller 
opgepakt dan blanke jongeren’ 

5,5 5,5 35,8 30,3 22,9 

17 ‘Als de politie mi j vraagt om te getuigen, werk 
ik mee’ 

21,1 16,5 33,9 22,9 5,5 

18 ‘Als de politie mi j ergens wegstuurt, ga  ik 
zonder discussie weg’ 

9,2 19,3 34,9 24,8 11,9 

19 ‘Als ik zie dat iemand in een auto inbreekt, 

probeer ik de politie te waarschuwen’ 

18,3 7,3 28,4 33 12,8 
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In tabel 2 treft u een overzicht van de houding van jongeren ten aanzien van de politie waarbij 

er is aangenomen dat er sprake is van gelijke intervallen tussen de verschillende 

antwoordmogelijkheden. Opvallend is dat slechts 13,8% van de jongeren van mening is dat de 

politie belangrijk werk doet. Verder blijkt dat iets meer dan 10% van de jongeren vindt dat het 

goed is dat er politie op straat is, waar bijna 70% van de jongeren het niet eens is met die 

stelling. Merkwaardig is de percentage van jongeren (ruim 40%) die meer politie op straat 

wilt zien. Uit het tabel komt verder naar voren dat iets meer dan de helft van de jongeren vindt 

dat de politie iedereen gelijk behandelt. 33,9% van de jongeren staat daar neutraal tegenover 

waar 13,8% van de jongeren het daar niet mee eens is.  

 

3.2.3. Zelfbeeld 

Een van de twee variabelen waarvan verondersteld wordt dat deze een mediërende rol heeft is 

het zelfbeeld van jongeren. De operationalisatie van zelfbeeld van jongeren gebeurt aan de 

hand van 2 items uit vraag A8. De overige items uit dezelfde vraag worden naar aanleiding 

van de vuistregels van de factoranalyse (communaliteit >0.45) uitgesloten. Ook bij deze 

variabel gaat het om een 5-punts Likertschaal waarvan wordt aangenomen dat de antwoorden 

met gelijke intervallen zijn verdeeld. De betrouwbaarheid van deze schaal is met een 

cronbach‟s alpha waarde van 0,795 voldoende. Bij het vaststellen van de schaal voor 

zelfbeeld worden 2 items (A8e en A8g) weggelaten, omdat de cronbach‟s alpha en daarmee 

de betrouwbaarheid op deze manier hoger scoort.  

Tabel 3: Zelfbeeld van jongeren in procenten (N=109 , α = 0.795)      

       

 Stellingen Helemaal 
eens  

Eens Neutraal  Oneens Helemaal 
oneens  

1 Ik heb een goed leven 41,3 35,8 20,2 0,9 1,8 

2 Ik ben tevreden met de dingen die ik heb 45,9 43,1 6,4 3,7 0,9 

 

Uit tabel 3 is op te maken dat een aanzienlijk deel van de jongeren tevreden is met hun leven. 

Maar liefst 45,9% van de jongeren geven aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat ze 

tevreden zijn met de dingen die ze hebben. 43,1% geeft aan het eens te zijn met diezelfde 

stelling. Slechts 2.7% van de jongeren geven aan het niet eens te zijn met de stelling dat ze 

een goed leven hebben. Bij het toetsen van de resultaten zal een hoger score een positiever 

zelfbeeld betekenen. 
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3.2.4. Contact met de politie 

Een ander belangrijk variabel waarvan wordt verwacht dat deze een mediërende rol heeft is 

contact met de politie. Hierbij gaat het niet enkel om de frequentie van het contact, maar ook 

om de ervaring die respondenten tijdens het contact opdoen. De operationalisatie van het 

concept contact heeft plaatsgevonden middels absolute getallen (frequentie van contact met 

de politie) en een 5-punts Likertschaal bestaande uit 12 items die afkomstig zijn van de 

vragen C3 en C5. Aan de hand van deze items geven respondenten aan hoe zij zelf en hun 

vrienden het contact met de politie hebben ervaren en beoordeeld. Uit de factoranalyse 

(extraction: principal axes factoring, rotation: direct oblimin) blijkt dat de items die gaan over 

ervaring zoals verwacht verdeeld kunnen worden in twee delen. Het eerste deel (item 1 t/m 6) 

gaat over de eigen ervaring van de respondenten. Het tweede deel (items 6 t/m 12) gaat over 

de ervaring van vrienden die zij hebben met de politie. Volgens Liu & Crank (2010) omvat het 

ervaringsperspectief, waarvan verwacht wordt dat deze invloed heeft op de houding ten aanzien van de 

politie, zowel de eigen ervaring alsmede de ervaring van vrienden die zij hebben naar aanleiding van 

het contact met de politie. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 12 items een cronbach‟s alpha 

van 0.954 hebben, wat betekent dat de items in hoge mate hetzelfde concept meten. Als schaal voor 

de ervaring van het contact met de politie is het gemiddelde genomen van deze 12 items. Een 

hoger score bij deze schaal wijst naar een positiever ervaring. 

Uit de 109 respondenten hebben 82 respondenten aangegeven contact te hebben gehad 

met de politie en hun ervaring gerapporteerd. Een deel van de respondenten hebben de items 

over hun vrienden niet gerapporteerd. Zij hebben te kennen gegeven dat hun vrienden niet in 

contact zijn geweest met de politie of dat zij niet op de hoogte zijn van dat contact. Opvallend 

zijn de resultaten aangaande ruwe behandeling van jongeren door de politie. Uit de resultaten 

van tabel 4 is op te maken dat 22,4% van de jongeren het helemaal eens is, en 15,5% het eens 

is met de stelling dat hun vrienden door de politie ruw is behandeld. Wanneer het om hen zelf 

gaat is dat respectievelijk 16% en 8,6%. Op item 5 na hebben de respondenten op de 11 

andere items voor een groot deel gekozen voor de standpunt neutraal. 
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Tabel 4: Ervaring contact met de politie in percentages (α = 0.952) 

         

 Stellingen N Missing Helemaal 
eens  

Eens Neutraal  Oneens Helemaal 
oneens  

1 De politie heeft mi j correct behandeld 82 27 11 25,6 29,3 15,9 18,3 

2 De politie heeft mi j eerli jk behandeld 81 28 9,9 22,2 33,3 13,6 21 

3 De politie heeft mi j behandeld zoals 
ieder ander in die situatie zou worden 

behandeld  

80 29 10 21,3 28,8 21,3 18,8 

4 De politie heeft mi j met respect 

behandeld 

81 28 8,6 22,2 29,6 21 18,5 

5 De politie heeft mi j ruw behandeld 81 28 16 8,6 18,5 34,6 22,2 

6 De politie heeft mi j vriendeli jk 
behandeld 

81 28 9,9 25,9 33,3 12,3 18,5 

7 De politie heeft mi jn vrienden correct 
behandeld 

58 51 3,4 17,2 31 24,1 24,1 

8 De politie heeft mi jn vrienden eerlijk 

behandeld 

58 51 1,7 22,4 27,6 27,6 20,7 

9 Mijn vrienden zijn behandeld zoals ieder 

ander in die situatie behandeld zou 
worden 

58 51 5,2 22,4 32,8 22,4 17,2 

10 De politie heeft mi jn vrienden met 

respect behandeld 

58 51 3,4 15,5 41,4 19 20,7 

11 De politie heeft mi jn vrienden ruw 
behandeld 

58 51 22,4 15,5 29,3 25,9 6,9 

12 De politie heeft mi jn vrienden 

vriendelijk behandeld 

58 51 8,6 8,6 39,7 20,7 22,4 
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4. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de hypotheses getoetst aan de hand van analyses uit SPSS. De 

hypotheses worden onderverdeeld in de paragrafen etnische achtergrond, zelfbeeld en contact 

met de politie. Alvorens we beginnen met het toetsen van de hypotheses kijken we naar de 

correlatietabel om de samenhang tussen verschillende variabelen in kaart te brengen.  

 

In tabel 5 hierboven worden de gemiddelden, de standaard deviaties en de correlaties tussen de 

variabelen weergegeven in het zogenoemde correlatietabel. De resultaten laten zien dat de variabelen 

etnische achtergrond (r =0,213  p < ,05), frequentie contact (r =-0,517  p < .01), en de ervaring 

contact (r =-0,790  p < .01), een significante correlatie hebben met de afhankelijke variabele houding. 

Daarnaast laten de controle variabelen leeftijd (r =-,0277  p < .01), en geslacht (r =0,400  p < .01) ook 

een significante correlatie zien met houding. Verder zijn er ook onderlinge significante correlaties te 

vinden tussen de verschillende variabelen. 

 

4.1. Etnische achtergrond 

In dit paragraaf wordt er een verband gezocht tussen etnische achtergrond en de houding ten 

aanzien van de politie. De hypothese is als volgt:  

Tabel 5: Gemiddelden. Standaard Deviaties en Correlaties van de variabelen.  

                  

  N M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Leefti jd 109 18,52 3,35 1 -,060 -,007 -,258** ,018 ,246* -,277** 

2. Geslacht 109 1,54 0,50 -,060 1 ,152 -,005 -,318** -,310** ,400** 

3. Etnische achtergrond 109 1,23 0,42 -,007 ,152 1 -,039 -,040 -,181 ,213* 

4. Zel fbeeld 109 4,22 0,78 -,258** -,005 -,039 1 ,159 ,056 ,025 

5. Frequentie Contact 109 7,18 12,33 ,018 -,318** -,040 ,159 1 ,509** -,517** 

6. Ervaring Contact 86 3,15 0,73 ,246* -,310** -,181 ,056 ,509** 1 -,790** 

7. Houding 109 2,84 0,77 -,277** ,400** ,213* ,025 -,517** -,790** 1 

Note. *p < .05. **p < .01. Gender: 1 = man; 2 = vrouw.  
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H1: Allochtone jongeren hebben een negatievere houding ten aanzien van de politie dan 

autochtone jongeren. 

 

Deze hypothese wordt getoetst conform de Independent T-toets dat gebruikt wordt om het 

verschil tussen twee onafhankelijke groepen (categorisch) te vergelijken waarbij de 

afhankelijke variabel op schaalniveau wordt gemeten. De onafhankelijke variabel etniciteit is 

categorisch, namelijk allochtoon en autochtoon. Voordat de T-toets wordt toegepast wordt er 

eerst middels Levene‟s test gekeken of we te maken hebben met gelijke varianties tussen 

beide groepen.  

Group Statistics  
 

Etnici tei t N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HoudingPolitie Allochtoon 84 2,7511 0,7970 0,0870 

  Autochtoon 25 3,1381 0,5805 0,1161 

 
 
Independent Samples Test 
 

  

  

Levene's  Test 

for Equali ty of 
Variances t-test for Equali ty of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Di fference 

Std. Error 

Di fference 

95% Confidence 

Interval of the 
Di fference 

Lower Upper 

Houding

Poli tie 

Equal  variances 

assumed 4,965 ,028 -2,253 107 ,026 -,38699 ,17174 -,72745 -,04653 

  Equal  variances 
not assumed     -2,668 53,603 ,010 -,38699 ,14505 -,67785 -,09613 

 

 

Uit de bovenstaande resultaten zien we dat de p-waarde van de Levene‟s Test 0,028 is. Gezien 

deze waarde onder de 0,05 ligt kunnen we niet stellen dat de varianties van beide groepen 

gelijk zijn en kijken we naar de gegevens bij “equal variances not assumed”. Uit de resultaten 

blijkt dat allochtonen een gemiddelde waarde van 2,75 hebben, terwijl de autochtonen een 

gemiddelde waarde van 3,14 kennen. Aan de hand van de mean difference (-0,387) kunnen 

we met 99% zekerheid (sig. = 0,010) zeggen dat er een significant verschil bestaat tussen de 

groepen en dat de allochtonen een negatiever houding hebben ten aanzien van de politie dan 

autochtonen. Hiermee wordt de hypothese H1 aangenomen.  
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4.2. Zelfbeeld 

In deze paragraaf wordt er allereerst een verband gezocht tussen de etnische achtergrond van 

jongeren en het zelfbeeld van jongeren. Daarna zal er worden onderzocht of zelfbeeld van 

jongeren invloed heeft op hun houding ten aanzien van de politie. Hiervoor zijn de volgende 

twee eerder genoemde hypotheses samengesteld:  

 

H21: Allochtone jongeren hebben een negatiever zelfbeeld dan autochtone jongeren. 

H22: Jongeren met een negatief zelfbeeld hebben een negatiever houding ten aanzien van de 

politie. 

 

De toetsing van hypothese H21 zal geschieden middels een T-toets, terwijl voor de hypothese 

H22 gebruik gemaakt zal worden van de regressieanalyse. Hieronder treft kunnen we de 

resultaten van de T-toets zien waar de een verband wordt gezocht tussen etnische achtergrond 

en het zelfbeeld van jongeren. 

Group Statistics  
 

Etnici tei t N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

zelfbeeld Allochtoon 84 1,7679 ,83032 ,09060 

  Autochtoon 25 1,8400 ,60759 ,12152 

 
Independent Samples Test 
 

  
  

Levene's  Test 
for Equali ty of 

Variances t-test for Equali ty of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Di fference 

Std. Error 
Di fference 

95% Confidence 
Interval of the 

Di fference 
Lower Upper 

zelfbeeld Equal  variances 

assumed 2,866 ,093 -,403 107 ,688 -,07214 ,17904 -,42707 ,28279 

  Equal  variances 
not assumed     -,476 53,330 ,636 -,07214 ,15157 -,37612 ,23183 

 

Uit de bovenstaande resultaten van de Levene‟s Test kunnen we opmaken dat de varianties 

van beide groepen (allochtonen – autochtonen) gelijk zijn (p-waarde >0,05). We zien een heel 

klein verschil (-0,072) tussen de allochtonen en autochtonen wanneer het gaat om zelfbeeld. 

De autochtonen hebben een iets positiever zelfbeeld dan de autochtonen. Dit kleine verschil is 

echter niet significant (0,688) waardoor we niet kunnen stellen dat allochtonen een negatiever 

zelfbeeld hebben dan de autochtonen. Aan de hand van deze resultaten wordt H21 verworpen. 



23 
 

Om de hypothese H22 te toetsen maken we gebruik van de regressieanalyse, omdat het gaat 

om twee variabelen op schaalniveau. De output van de analyse treft u hieronder: 

 
Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,025(a) ,001 -,009 ,77126 

a  Predictors: (Constant), zelfbeeld 
 
 

In het model hierboven wordt de samenhang tussen de onafhankelijke variabele zelfbeeld en 

de afhankelijke variabele houding weergegeven. We kijken eerst naar de R, dat staat voor de 

correlatie. De waarde 0,025 geeft de mate van correlatie aan tussen de onafhankelijke 

variabele zelfbeeld en de afhankelijke variabele. Om te achterhalen hoeveel procent van de 

afhankelijke variabele houding wordt verklaard door de onafhankelijke variabele zelfbeeld 

kunnen we kijken naar zowel de R Square (0,001) als de Adjusted R Square (-0,009), waarbij 

de laatstgenoemde iets nauwkeuriger is.  

ANOVA(b) 
 

Model 
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,040 1 ,040 ,068 ,795(a) 

  Residual 63,649 107 ,595     

  Total 63,689 108       

a  Predictors: (Constant), zelfbeeld 
b  Dependent Variable: HoudingPolitie 

 

Coefficients(a) 
 

Model 

  
  

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 2,736 ,406   6,731 ,000 

  zelfbeeld ,025 ,095 ,025 ,261 ,795 

a  Dependent Variable: HoudingPolitie 
 

De Coefficients tabel hierboven laat zien of het model significant is en geeft de invloed per 

meeteenheid (ongestandaardiseerde Beta)  en de relatieve invloed (gestandaardiseerde Beta) 

weer. De ongestandaardiseerde Beta kent een waarde van 0,025, net zoals de 

gestandaardiseerde Beta. Dit zou betekenen dat per eenheid dat zelfbeeld toeneemt, de schaal 

van houding ook toeneemt met 0,025. Bij een enkelvoudige regressie is de gestandaardiseerde 

Beta gelijk aan de correlatie (R-waarde). Uit het tabel blijkt echter dat het model niet 
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significant is met de waarde 0,795. Dit betekent dat er geen statistisch significant verband 

bestaat en dat we de hypothese H22 dienen te verwerpen. 

 

4.3. Contact met de politie 

Wanneer het gaat over contact met de politie kunnen we spreken over vier hypotheses die we 

onderverdelen in frequentie van het contact met de politie, en de ervaring van het contact met 

de politie. Uit de theorie komt naar voren dat zowel de frequentie van het contact, alsmede de 

ervaring van het contact invloed heeft op de houding ten aanzien van de politie. In dit kader 

worden de volgende hypotheses getoetst: 

H3
1
: Allochtone jongeren komen vaker in contact met de politie dan autochtone jongeren.  

H3
2
: Jongeren die vaker in contact komen met de politie hebben een negatiever ervaring met de politie 

dan jongeren die minder in contact komen met de politie. (regressie) 

H3
3
: Allochtone jongeren hebben een negatiever ervaring in contact met de politie dan autochtone 

jongeren.  

H3
4
: Jongeren met een negatiever ervaring in contact met de politie hebben een negatiever houding 

ten aanzien van de politie. (regressie) 

Om de hypothese H3
1
 te toetsen doen we beroep op de T-toets, omdat het gaat om een 

onafhankelijke categorische variabele (etniciteit) en een afhankelijke variabele (frequentie contact) op 

schaalniveau. 

Group Statistics  
 

Etnici tei t N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 

‘frequentie contact’ Allochtoon 84 7,45 12,898 1,407 

  Autochtoon 25 6,28 10,386 2,077 

 
Independent Samples Test 
 

  
  
  
  

Levene's  Test 
for Equali ty of 

Variances t-test for Equali ty of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Di fference 

Std. Error 
Di fference 

95% Confidence 
Interval of the 

Di fference 

Lower Upper 

‘frequentie 
contact’ 

Equal  variances 
assumed ,284 ,595 ,416 107 ,678 1,172 2,820 -4,418 6,763 

  Equal  variances 
not assumed 

    ,467 48,151 ,642 1,172 2,509 -3,872 6,217 
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Uit de bovenstaande resultaten van de Levene‟s Test blijkt dat de varianties van beide 

groepen (allochtonen – autochtonen) gelijk zijn (p-waarde 0,595>0,05). Er is wel een 

duidelijk verschil in frequentie van contact te zien tussen beide groepen. De allochtonen 

kennen een gemiddelde van 7,45 terwijl de gemiddelde bij de autochtonen 6,28 is. Het 

verschil is echter niet statistisch significant (0,678) waardoor we niet kunnen stellen dat 

allochtonen vaker contact met de politie hebben dan de autochtonen. Aan de hand van deze 

resultaten wordt H31 verworpen. 

Of jongeren die vaker in contact komen met de politie ook contact met de politie vaker als 

negatief ervaren is waar de volgende hypothese H32 over gaat. Om deze hypothese te toetsen 

wordt er gebruik gemaakt van een regressieanalyse, daar het gaat om twee variabelen die 

beiden op schaalniveau worden gemeten.  

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,555(a) ,308 ,300 ,86450 

a  Predictors: (Constant), ‘frequentie contact’ 
 
ANOVA(b) 
 

Model 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27,968 1 27,968 37,422 ,000(a) 

  Residual 62,778 84 ,747     

  Total 90,746 85       

a  Predictors: (Constant), ‘frequentie contact’ 
b  Dependent Variable: Ervaring 
 
Coefficients(a) 
 

Model 

  
  

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,321 ,112   29,566 ,000 

  ‘frequentie 

contact’ 
-,043 ,007 -,555 -6,117 ,000 

a  Dependent Variable: Ervaring 
 

 

Uit de regressieanalyse wordt de samenhang tussen de variabele frequentie contact en de 

variabele ervaring contact weergegeven. De R-waarde, wat de correlatie tussen beide 

variabelen weergeeft kent een waarde van 0,555. Om te achterhalen hoeveel procent van de 

variabele ervaring contact wordt verklaard door de variabele frequentie contact kunnen kijken 
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we naar zowel de R Square (0,308) als de Adjusted R Square (0,300). We zouden dus kunnen 

zeggen dat de ervaring van het contact voor 30% wordt verklaard door de frequentie van het 

contact. Verder komt naar voren dat het model een ongestandaardiseerde Beta kent met een 

waarde van -0,043. De gestandaardiseerde Beta waarde is -0,555. Dit zou betekenen dat per 

eenheid dat contact met de politie toeneemt, de schaal van ervaring afneemt en mensen dus 

het contact met de politie als negatief ervaren. Uit het tabel blijkt verder dat het model zeer 

significant is met de waarde 0,000. Dit betekent dat er sprake is van een significant verband 

en dat we de hypothese H32 kunnen aannemen.  

De volgende hypothese (H33) gaat over de vraag of allochtone jongeren contact met de politie 

negatiever ervaren dan autochtone jongeren. Om deze hypothese te kunnen toetsen doen we 

beroep op de T-toets daar het hier gaat om een categorische variabele (etniciteit) en een 

afhankelijke variabele (ervaring contact) op schaalniveau.  

Group Statistics  
 

Etnici tei t N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ervaring Allochtoon 69 2,8394 1,05818 ,12739 

  Autochtoon 17 3,3365 ,83787 ,20321 

 
Independent Samples Test 
 

  

  
  
  

  
  

Levene's  Test 
for Equali ty of 

Variances t-test for Equali ty of Means 

F 
  

Sig. 
  

t 
  

df 
  

Sig. (2-

tailed) 
  

Mean 

Di fference 
  

Std. Error 

Di fference 
  

95% Confidence 
Interval of the 

Di fference 

Lower Upper 

Ervaring Equal  variances 
assumed 2,003 ,161 -1,800 84 ,075 -,49708 ,27616 -1,0462 ,05209 

  Equal  variances 
not assumed 

    -2,073 29,958 ,047 -,49708 ,23984 -,98693 -,0072 

 

 

De resultaten van de T-toets kunnen we hierboven zien. Uit de resultaten van de Levene‟s 

Test blijkt dat de varianties van beide groepen (allochtonen – autochtonen) gelijk zijn (p-

waarde 0,161>0,05). Aan de gemiddelden, en de mean difference kunnen we zien dat er wel 

een verschil bestaat tussen het oordeel van de ervaring van allochtonen en autochtonen. De 

allochtonen kennen een gemiddelde van 2,84 terwijl de gemiddelde bij de autochtonen 3,34 

is. Dit zou betekenen dat de allochtonen het contact met de politie negatiever ervaren dan de 

autochtonen. Echter, het verschil is niet significant (0,075) waardoor we niet kunnen stellen 
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dat allochtonen contact met de politie negatiever ervaren dan de autochtonen. Aan de hand 

van deze resultaten wordt H33 verworpen. 

De laatste hypothese H34 gaat over het effect van ervaring van contact op houding ten aanzien 

van de politie. Het gaat hier om twee variabelen op schaalniveau waardoor de toetsing 

geschied via de regressieanalyse.  

Model Summary 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,802(a) ,644 ,639 ,46626 

a  Predictors: (Constant), Ervaring 
 
ANOVA(b) 
 

Model 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32,968 1 32,968 151,643 ,000(a) 

  Residual 18,262 84 ,217     

  Total 51,229 85       

a  Predictors: (Constant), Ervaring 
b  Dependent Variable: HoudingPolitie 
 
Coefficients(a) 
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t 
  

Sig. 
  B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,964 ,152   6,327 ,000 

  Ervaring ,603 ,049 ,802 12,314 ,000 

a  Dependent Variable: HoudingPolitie 
 

De regressieanalyse laat ons zien dat de correlatie (R-waarde) tussen de variabele ervaring 

van contact en de variabele houding een waarde van 0,802 kent. Om te achterhalen hoeveel 

procent van de variabele ervaring contact wordt verklaard door de variabele frequentie contact 

kunnen kijken we naar zowel de R Square welk 0,644 is. Verder is af te lezen dat de Adjusted 

R Square 0,639 is. We zouden dus kunnen zeggen dat de houding voor 64% wordt verklaard 

door de ervaring van het contact. Verder komt naar voren dat het model een 

ongestandaardiseerde Beta en een gestandaardiseerde Beta kent met een waarde van 0,603 en 

0,802 respectievelijk. Dit zou betekenen dat per eenheid dat ervaring toeneemt, de schaal van 

houding toeneemt met 0,603 en mensen dus een positiever houding beginnen aan te nemen 

naarmate het contact als positiever wordt ervaren. Uit het tabel blijkt verder dat het model 

zeer significant is met de waarde 0,000. Dit betekent dat er sprake is van een zeer significant 

verband en dat we de hypothese H34 kunnen aannemen.  
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5. Discussie en Conclusie 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de analyse samengevat en een antwoord gegeven op 

de centrale vraagstelling en de deelvragen. Daarnaast worden de beperkingen van het 

onderzoek weergegeven en aanbevelingen gedaan voor mogelijke verdere onderzoek.  

 

5.1 Hypotheses, vraagstelling en discussie 

In dit onderzoek was het de vraag of er verschillen zijn in houding ten aanzien van de politie 

tussen allochtone en autochtone jongeren uit Amsterdam, en zo ja, of die verschillen in 

houding verklaard kunnen worden door de verschillen in etnische achtergrond, zelfbeeld van 

jongeren of het contact met de politie. Zoals verwacht uit de literatuur komt ook uit de 

resultaten van dit onderzoek naar voren dat etnische achtergrond een rol speelt bij het 

aannemen van bepaalde houding ten aanzien van de politie. Uit de analyse is naar voren 

komen dat er een significant verschil in houding ten aanzien van de politie bestaat tussen de 

allochtone en autochtone jongeren uit Amsterdam en dat dit verschil voortkomt uit de etnische 

achtergrond. De allochtone jongeren kennen een negatiever houding ten aanzien van de politie 

dan de autochtone jongeren. Zoals veronderstelt wordt door Liu en Crank (2010) zou d it in 

het kader van socialisatieprocessen kunnen wijzen op subculturele verschillen tussen 

allochtonen en autochtonen. Dit valt echter niet met zekerheid te zeggen over jongeren uit 

Amsterdam, omdat we dat niet hebben gemeten in dit onderzoek. Of het verschil in houding 

tevens voortkomt uit zelfbeeld van jongeren valt ook niet te zeggen. Zowel het verband tussen 

etnische achtergrond en zelfbeeld, alsmede het verband tussen zelfbeeld en houding ten 

aanzien van de politie is niet significant. In die zin gaat het self-perception perspectief van Liu 

en Crank niet op voor jongeren uit Amsterdam. Uit dit onderzoek komt wel naar voren dat 

frequentie van contact en de ervaring van het contact een belangrijke rol spelen bij het 

aannemen van een bepaalde houding ten aanzien van de politie. Naarmate jongeren vaker in 

contact komen met de politie ervaren zij vaker een negatieve contact met de politie. Dit 

verband is met een zeer sterke significantie (0,000) naar voren gekomen, wat in lijn is met de 

performance perspective. Uit de resultaten blijkt verder dat jongeren die contact met de politie 

negatief ervaren een negatiever houding aannemen ten aanzien van de politie dan jongeren die 

het contact met de politie als minder negatief ervaren. Naarmate de ervaring als positief wordt 

ervaren neemt de houding ten aanzien van de politie in positieve zin toe, wat ook weer in lijn 
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is met de experience perspective. Er is echter geen significant bewijs dat allochtone jongeren 

contact met de politie negatiever ervaren dan de autochtone jongeren. Gezien dit gegeven 

kunnen we niet stellen dat de bevoegdheden van de politie proactiever worden ingezet tegen 

allochtone jongeren dan tegen autochtone jongeren en een selectief aanpak dus niet een 

verklarend factor is voor het aannemen van een bepaalde houding ten aanzien van de politie. 

Concluderend kunnen we zeggen dat etnische achtergrond een rol speelt bij het aannemen van 

een bepaalde houding ten aanzien van de politie, maar dat het verschil in houding tussen 

allochtone jongeren en autochtone jongeren in dit onderzoek niet verklaard kan worden door 

het zelfbeeld van jongeren en contact met de politie.  

 

5.2. Limitaties en aanbevelingen 

Naast alle nuttige resultaten kent net zoals elk onderzoek ook dit onderzoek zijn limitaties. 

Een belangrijk verklaring voor relaties die niet significant zijn kan liggen aan de sample die 

slechts bestaat uit 109 respondenten. Vooral wanneer we kijken naar de verhouding tussen 

allochtonen en autochtonen rest ons niets anders dan te concluderen dat de autochtonen met 

een aantal van 25 een te kleine groep vormden ten opzichte van de allochtonen die 

vertegenwoordigd zijn door 84 respondenten. Een ander limitatie binnen dit onderzoek is de 

aard van het onderzoek. Het gaat in dit geval om een cross-sectioneel onderzoek waar groepen 

eenmaal zijn gemeten, terwijl een longitudinaal onderzoek ons een beter beeld zou kunnen 

schetsen. Naast de omvang van de sample en de aard van het onderzoek dienen we ook aan te 

geven dat ondanks het feit dat de T-toets en Regressieanalyse nuttige testen zijn,  deze testen 

ook hun beperkingen hebben. We dienen in de wetenschap te zijn dat naast de opgegeven 

variabelen meerdere factoren zijn die meespelen bij het aannemen van een houding ten 

aanzien van de politie. De resultaten van dit onderzoek zeggen dus zeker wel iets, maar niet 

alles over het verband dat leidt tot een houding ten aanzien van de politie. Er is dus een reële 

mogelijkheid dat het verband verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Tot slot is het een 

handicap dat dit onderzoek een definitie heeft toegekend aan de concept van allochtoon en 

autochtoon dat niet aansluit bij de definitie van het CBS. Dit maakt het lastiger om dit 

onderzoek te vergelijken met soortgelijke onderzoeken waar het ook gaat om de categorieën 

allochtoon en autochtoon. 

Dit onderzoek kan voor Amsterdam als leidraad fungeren wanneer het gaat om het 

verklaren van bepaalde houdingen van jongeren ten aanzien van de politie in Amsterdam. Het 
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is zou vooral betekenisvol zijn als sociale en culturele aspecten van jongeren meegenomen 

worden in vervolgonderzoeken. Vooral met diepte interviews kan er worden getracht om 

gedetailleerd inzicht te werven in de ervaringen van jongeren.  
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7. Bijlage 

 

Zie vragenlijst 


