
Bijlage 2 Regressieanalyses per misdrijf, met 
ernstpercepties van het misdrijf 
als afhankelijke variabele

Tabel 2.1 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie met ernstpercepties van 
inbraak als afhankelijke variabele (n=718)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .580**   .556**   .556**

Zwaarte schade  .214**   .197**   .198**

Incidentie schade     -.005 -.001 -.003

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.037
.103
.084

-.029
.097
.093

-.033
.092
.088

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .010 .012

Leeftijd     .114**     .107**

SES (financiële ruimte) -.037 -.035

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.098*

.123

.098

.039

.101*

.125

.095

.041

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.019
-.012
.003

-.021
-.016
-.011

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.006
-.019
-.001
.004
.017
.021

-.003
-.021
-.003
.007
.020
.016

Mate van gelovigheid  .015 .015

Slachtofferschap van inbraak

Direct slachtofferschap (nee=0) .061*

Indirect slachtofferschap (nee=0) -.029

Adjusted R² .438 .450 .452

R² Change .025 .004

F Change 94.138 1.914 2.407

Sign. F Change .000 .014 .091



Tabel 2.2 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf slagen 
en verwondingen, met ernstpercepties van slagen en verwondingen als 
afhankelijke variabele (n=742)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .581**   .555**   .556**

Zwaarte schade  .176**   .176**   .175**

Incidentie schade     -.019 -.030 -.029

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

.099

.071

.015

.053

.062

.024

.054

.064

.025

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .032 .032

Leeftijd     .108**     .108**

SES (financiële ruimte) -.071* -.071*

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

-.022
-.034
-.010
-.071

-.022
-.035
-.010
-.073

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.066
-.013
-.007

-.066
-.014
-.008

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)kKatholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

.004
-.003
-.092**
-.016
-.025
-.004

.004
-.003
-.092**
-.016
-.024
-.005

Mate van gelovigheid  .061 .062

Slachtofferschap s&v

Direct slachtofferschap (nee=0) .017

Indirect slachtofferschap (nee=0) -.008

Adjusted R² .397 .427 .426

R² Change .043 .824

F Change 82.176 3.277 .193

Sign. F Change .000 .000 .824
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Tabel 2.3 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf diefstal, 
met ernstpercepties van diefstal als afhankelijke variabele (n=761)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .621**   .592**   .590**

Zwaarte schade  .151**   .151**   .151**

Incidentie schade     .046 .029 .029

Incidentie misdrijf (zelden/n=0)
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.118*
-.157
-.219*

-.107*
-.123
-.155

-.102
-.118
-.156

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .018 .018

Leeftijd     .135**     .137**

SES (financiële ruimte) -.043 -.043

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.034

.070

.058

.024

.036

.071

.057

.023

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.027
-.036
.012

-.029
-.035
.012

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

.048

.001
-.008
.002
.050
.031

.051

.001
-.008
.002
.051
.029

Mate van gelovigheid  .002 .001

Slachtofferschap van diefstal

Direct slachtofferschap (nee=0) .040

Indirect slachtofferschap (nee=0) .003

Adjusted R² .492 .513 .513

R² Change .031 .002

F Change 123.808 2.868 1.229

Sign. F Change .000 .000 .293
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Tabel 2.4 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf moord, met 
ernstpercepties van moord als afhankelijke variabele (n=784)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .560**   .556**

Zwaarte schade  .096**   .098**

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.014
-.043
.007

-.004
-.040
.008

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) -.005

Leeftijd     .045

SES (financiële ruimte) -.017

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.019
-.009
-.006
.053

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

.001
-.030
.007

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.045
-.009
-.019
-.008
-.021
-.009

Mate van gelovigheid  .056

Adjusted R² .336 .330

R² Change .009

F Change 80.284 .563

Sign. F Change .000 .919
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Tabel 2.5 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf 
vandalisme, met ernstpercepties van vandalisme als afhankelijke 
variabele (n=751)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .550**   .537**   .537**

Zwaarte schade  .254**   .242**   .245**

Incidentie schade     .121** .098** .099**

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.048
-.078
-.128

-.066
-.095
-.125

-.066
-.097
-.123

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .018 .020

Leeftijd     .088**     .086**

SES (financiële ruimte) -.049 -.050

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.051

.088

.090

.024

.045

.080

.085

.026

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.008
.012

-.006

-.009
.012

-.006

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

.023

.023

.018

.011

.004

.013

.022

.022

.020

.013

.001

.017

Mate van gelovigheid  -.017 -.016

Slachtofferschap van vandalisme

Direct slachtofferschap (nee=0) -.047

Indirect slachtofferschap (nee=0) .007

Adjusted R² .573 .577 .578

R² Change .015 .002

F Change 168.737 1.457 1.665

Sign. F Change .000 .104 .190
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Tabel 2.6 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf 
aanranding, met ernstpercepties van aanranding als afhankelijke 
variabele (n=757)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .664**   .680**   .680**

Zwaarte schade  .154**   .135**   .135**

Incidentie schade     .036 .048 .050

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.085
-.058
-.056

-.069
-.040
-.035

-.068
-.039
-.037

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .004 .004

Leeftijd     .046     .045

SES (financiële ruimte) -.008 -.008

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

-.013
-.006
-.023
-.083

-.013
-.005
-.022
-.084

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

.017

.011

.012

.016

.012

.012

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.039
-.007
.010
.009
.038

-.002

-.038
-.008
.012
.009
.038

-.002

Mate van gelovigheid  .030 .029

Slachtofferschap van aanranding

Direct slachtofferschap (nee=0) .019

Indirect slachtofferschap (nee=0) -.009

Adjusted R² .556 .557 .556

R² Change .011 .000

F Change 158.737 1.134 .321

Sign. F Change .000 .316 .725
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Tabel 2.7 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf terrorisme, 
met ernstpercepties van terrorisme als afhankelijke variabele (n=764)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .711**   .712**

Zwaarte schade  .026   .030

Incidentie schade     .039 .037

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.024
.036

-.029

-.024
.035

-.030

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .012

Leeftijd     -.004

SES (financiële ruimte) -.020

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

-.008
-.043
-.078
.043

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.040
-.017
.005

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.059
-.018
-.021
-.011
-.025
.001

Mate van gelovigheid  .040

Adjusted R² .529 .532

R² Change .013

F Change 143.895 1.243

Sign. F Change .000 .224
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Tabel 2.8 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf fraude, 
met ernstpercepties van fraude als afhankelijke variabele (n=769)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β
Model 3

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .738**   .712**   .722**

Zwaarte schade  .137**   .114**   .119**

Incidentie schade     .026 .039 .032

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

.027

.023

.015

.043

.036

.031

.041

.030

.029

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .012 .005

Leeftijd     .103**     .097**

SES (financiële ruimte) -.058* -.054*

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.034

.061

.058

.048

.027

.052

.048

.037

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

-.010
.027
.008

-.009
.025
.007

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.038
.025

-.018
.010
.031

-.002

-.035
.025

-.015
.011
.030
.000

Mate van gelovigheid  .055 .053

Slachtofferschap van 
bedrijfsfraude

Direct slachtofferschap (nee=0) .089**

Indirect slachtofferschap (nee=0) -.026

Adjusted R² .654 .668 .675

R² Change .022 .007

F Change 242.716 2.963 8.270

Sign. F Change .000 .000 .000
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Tabel 2.9 Resultaten van de stapsgewijze lineaire regressie voor het misdrijf 
cocaïnehandel, met ernstpercepties van cocaïnehandel als afhankelijke 
variabele (n=715)

Variabelen
Model 1

β
Model 2

β

Componenten ernst

Morele verkeerdheid  .808**   .790**

Zwaarte schade  .093**   .091**

Incidentie schade     .046 .026

Incidentie misdrijf
    Af en toe
    Regelmatig
    Vaak / heel vaak

-.047
-.058
-.046

-.037
-.050
-.034

Controlevariabelen

Geslacht (Man=0) .013

Leeftijd     .067**

SES (financiële ruimte) -.025

Diploma (Geen=0)
   Lager onderwijs
   Secundair onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair onderwijs

.036

.029
-.010
-.015

Afkomst (België=0)
   Eigen afkomst
   Afkomst vader
   Afkomst moeder

.014
-.013
.007

Godsdienst (Geen=0)
   (Rooms-)katholiek
   Protestants
   Orthodox
   Jodendom
   Islam / moslim
   Oosters (hindoeïsme, boeddhisme)

-.013
.027
.017
.003

-.007
.003

Mate van gelovigheid  .023

Adjusted R² .735 .740

R² Change .011

F Change 330.343 1.850

Sign. F Change .000 .019
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Bijlage 3 Factoranalyses intermediërende 
variabelen

Factoranalyses empathische bezorgdheid voor anderen

In een eerste fase testen we deze schaal op basis van de kwantitatieve pré-test. De 
resultaten van dit vooronderzoek tonen aan dat we de items 1, 3, 4, 6 en 7 kunnen 
behouden. De items ‘Soms heb ik niet veel medelijden met andere mensen wanneer ze 
problemen hebben’ en ‘Wanneer ik zie dat iemand onrechtvaardig wordt behandeld, 
voel ik soms weinig medelijden met hem’ hebben een te lage factorlading en worden 
op basis van de kwantitatieve pré-test verwijderd uit de schaal. De definitieve vragen-
lijst bevat bijgevolg nog vijf items die samen iemands mate van empathische bezorgd-
heid voor anderen meten. Hogere scores op deze schaal duiden op een hogere mate 
van empathische bezorgdheid voor anderen, terwijl lagere scores op minder empathi-
sche bezorgdheid voor anderen duiden.
Een exploratieve factoranalyse op de data van het eigenlijke onderzoek levert één 
factor op, en doet ons beslissen om het item ‘Andermans ongelukken verstoren me 
meestal niet veel’ te verwijderen uit de verdere analyses. Dit item bevat een factor-
lading lager dan .40 en de betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de factor die empa-
thische bezorgdheid voor anderen meet, zou verhogen wanneer dit item verwijderd 
wordt. Nadat dit item verwijderd werd, voerden we opnieuw een exploratieve factor-
analyse uit op de schaal die nu vier items bevat. De Barlett’s test of sphericity toont 
aan dat een factoranalyse uitgevoerd kan worden en dat de items voldoende hoog 
met elkaar correleren (c²=1412.659, df=6, p<.01) en ook de KMO wijst in deze richting 
(0.725). De exploratieve factoranalyse levert op basis van het Kaiser-criterium en de 
scree plot één factor op, die 47.37% van de variantie verklaart. De eigenwaarde van 
deze factor is 2.395. Alle items in de schaal hebben een factorlading die groter is dan 
de grenswaarde van .40, en variëren van .525 tot .767. Er dient bijgevolg geen enkel 
item uit de schaal verwijderd te worden. Ten slotte toont de Cronbach’s alpha aan dat 
de schaal een hoge betrouwbaarheid heeft (α=.775). De resultaten van deze explora-
tieve factoranalyse kunnen geraadpleegd worden in tabel 6.1.



Tabel 3.1 Resultaten exploratieve factoranalyse op de schaal empathische bezorgdheid 
voor anderen

Items Factorladingen

Ik heb vaak tedere, bezorgde gevoelens voor mensen die minder gelukkig zijn dan ik. .678

Wanneer ik iemand zie waarvan wordt geprofiteerd, voel ik me nogal beschermend tegenover hem. .525

Ik ben vaak nogal geraakt door dingen die ik zie gebeuren. .756

Ik zou mijzelf beschrijven als een vrij gevoelig persoon. .767

Eigenwaarde 2.395

Verklaarde variantie 47.346

Betrouwbaarheid .775

Vervolgens wordt op deze schaal een confirmatieve factoranalsye uitgevoerd. De eer-
ste analyses tonen een matige model fit aan (n=1217). Daar waar de CFI-waarde binnen 
de aanvaardbare grenzen van een goede model fit ligt (CFI=.932), toont de RMSEA 
waarde geen goede fit aan (RMSEA=.199). De modificatie indices en residual errors 
worden bijgevolg opgevraagd om te zien op welke manier het model eventueel verbe-
terd kan worden (‘model generating’ aanpak, zie Jöreskog, p. 295).
De resultaten van deze bijkomende testen tonen aan dat het model zou verbeteren, mits 
het toelaten van een covariantie tussen de errortermen 1 en 2 (M.I.=47.497, P.C.=.172). 
Byrne wijst er echter op dat het toevoegen van vrij te schatten parameters gestoeld 
dient te zijn op conceptuele en/of empirische argumenten (Byrne, 2010, p. 111) en bete-
kenisvol dient te zijn (Byrne, 2010, p. 89-90). Covariantie tussen erroritems is vaak het 
gevolg van conceptuele overlap tussen de items in de factor. Bij nader inzien zijn de 
termen ‘bezorgd’ en ‘beschermend’ gerelateerd aan elkaar en staan ze in het Neder-
landstalige woordenboek (Van Dale) aangeduid als synoniemen van elkaar. Het is bij-
gevolg mogelijk dat de respondenten items 1 en 2 op eenzelfde manier geïnterpreteerd 
hebben. We kiezen er daarom voor om deze covariantie tussen erroritem 1 en 2 toe 
te voegen aan het model. De analyses tonen nu een zeer goede model fit aan (c²=.039, 
df=1, p=.844; CFI=1.00; RMSEA=.00). De factorladingen liggen in de lijn van die van 
de exploratieve factoranalyse, gaande van .43 (beschermend), tot .81 (gevoelig). Het 
meetmodel wordt bijgevolg op deze manier meegenomen in de verdere SEM-analyses.

Factoranalyses onverschilligheid voor de impact van criminaliteit

Op basis van de resultaten van de survey werd in een eerste fase een exploratieve 
factoranalyse uitgevoerd op deze nieuwe schaal. Een eerste verkennende analyse 
deed ons beslissen om het item ‘Bij een misdrijf is het slachtoffer de enige persoon 
die nadeel ondervindt’ uit de schaal te verwijderen voor de verdere analyses. Dit item 
bevat immers een factorlading lager dan .40 en de betrouwbaarheid van de factor zou 
verhogen wanneer dit item verwijderd wordt. Nadat het item verwijderd werd uit de 
schaal, voeren we opnieuw een exploratieve factoranalyse uit op de schaal met vier 
items. De Barlett’s test of sphericity toont aan dat een factoranalyse uitgevoerd kan 
worden en dat de items voldoende hoog met elkaar correleren (c²=549.830, df=6, p<.01) 
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en ook de KMO wijst in deze richting (0.706). De exploratieve factoranalyse levert op 
basis van het Kaiser-criterium en de scree plot één factor op, die 30.27% van de varian-
tie verklaart. De eigenwaarde van de factor betreft 1.905. Alle items in de schaal heb-
ben een factorlading die groter is dan de grenswaarde van .40, en gaan van .512 tot 
.582. Er dient bijgevolg geen enkel item uit de schaal verwijderd te worden. Ten slotte 
is de Cronbach’s alpha opgevraagd. De alpha-waarde voor de factor die onverschillig-
heid voor de impact van criminaliteit meet, betreft .628. Deze waarde is hoger dan de 
vooropgestelde ondergrens van .60 en is bijgevolg aanvaardbaar. De resultaten van 
deze exploratieve factoranalyse kunnen geraadpleegd worden in tabel 6.2.

Tabel 3.2 Resultaten exploratieve factoranalyse op de schaal onverschilligheid voor de 
impact van criminaliteit

Items Factorladingen

Sommige misdrijven brengen niet echt leed toe aan iemand. .577

Een diefstal is ok zolang het slachtoffer niet fysiek verwond wordt. .582

Slachtoffers van criminaliteit raken er na verloop van tijd wel overheen. .526

De samenleving maakt een te grote heisa rond criminaliteit. .512

Eigenwaarde 1.905

Percentage verklaarde variantie 30.268

Cronbach’s alpha .628

Vervolgens wordt deze schaal getest in een confirmatieve factoranalyse. De resultaten 
van deze factoranalyse worden visueel voorgesteld in figuur 10.6. De confirmatieve 
factoranalyse (n=1241), toont aan dat het model goed op de data past (c²=10.797, df=2, 
p=.00; CFI=.984; RMSEA=.060), met zowel de CFI-waarde als de RMSEA-waarde bin-
nen de aanvaardbare grenzen van een goede model fit. De modificatie-indices sugge-
reren geen opmerkelijke verbeteringen aan het model. De factorladingen zijn gelijk-
aardig aan de factorladingen bekomen in de exploratieve factoranalyse, gaande van 
.51 tot .58. Op basis van deze resultaten beslissen we dat dit meetmodel meegenomen 
kan worden in de verdere SEM-analyses.

Factoranalyses behoudsgezindheid

Op basis van de kwantitatieve pré-test werd beslist één item uit deze schaal weg te 
laten, namelijk het item ‘Tradities zijn belangrijk voor mij. Ik probeer me te houden 
aan de gewoonten die ik vanuit mijn geloof of mijn familie heb meegekregen’, uit 
de subschaal traditie. Dit item scoorde niet goed in vergelijking met de andere items 
(factorlading < .40).
Op basis van de survey-data voeren we vervolgens een exploratieve factoranalyse 
uit op de schaal behoudsgezindheid (die nu vijf items heeft). De resultaten van deze 
exploratieve factoranalyse kunnen geraadpleegd worden in tabel 6.3. De Bartlett’s test 
toont aan dat de items voldoende hoog met elkaar correleren en dat er dus een factor-
analyse mag uitgevoerd worden (c²=790.659, df=10, p<.01). Ook de KMO-waarde is 
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voldoende hoog (0.796). Een exploratieve factoranalyse levert via het Kaisercriterium 
en de scree plot één factor op, die 40.27% van de variantie verklaart. De factorladin-
gen van de items – gaande van .545 tot .722 – zijn voldoende hoog. Er dient bijgevolg 
geen item verwijderd te worden uit de analyses. Ten slotte toont de betrouwbaarheids-
analyse aan dat de schaal betrouwbaar is. Cronbach’s alpha bedraagt .766, wat boven 
de vooropgestelde ondergrens van .60 ligt.1 Deze waarde zou niet verbeteren wanneer 
er een item weggelaten wordt uit de schaal. In de meeste onderzoeken worden de 
drie componenten veiligheid, traditie en conformiteit echter apart beschouwd, en ook 
Schwartz verkiest het apart beschouwen van de componenten van ‘conservationism’. 
De factoranalyse in dit empirisch onderzoek resulteert echter in een ééndimensio-
nale structuur waardoor er toch van een overkoepelend concept behoudsgezindheid 
gesproken kan worden.

Tabel 3.3 Resultaten exploratieve factoranalyse op de schaal behoudsgezindheid

Items Factorladingen

Het is belangrijk voor mij om in een veilige omgeving te leven. Ik vermijd alles wat mijn veiligheid in 
gevaar zou kunnen brengen. .633

Ik vind dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Ik vind dat mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op dat moment niemand kijkt. .699

Het is belangrijk voor mij om nederig en bescheiden te zijn. Ik zal niet proberen de aandacht op 
mijzelf te vestigen. .545

Het is belangrijk voor mij dat de overheid mijn veiligheid tegen alle gevaren beschermt. Ik wil een 
sterke staat, die haar burgers kan verdedigen. .553

Het is belangrijk voor mij om me altijd correct te gedragen. Ik probeer geen dingen te doen waarvan 
andere mensen zouden kunnen zeggen dat het fout is. .722

Eigenwaarde 2.594

% verklaarde variantie 40.27

Cronbach’s alpha .766

Dit factormodel wordt vervolgens ook getest aan de hand van een confirmatieve 
 factoranalyse in Amos (n=1199). De resultaten, die visueel voorgesteld worden 
in figuur  10.7, tonen aan dat de schaal redelijk goed past op de data in de dataset 
(c²=55.868, df=5, p=0.00; CFI=.963, RMSEA=0.092). Daar waar de CFI-waarde een goede 
model fit aangeeft, wijst de waarde van de RMSEA op een middelmatige fit (tussen .08 
en .10). We vragen daarom ook de modificatie indices en de residual moments op om te 
bepalen of het model eventueel verbeterd kan worden. Deze tonen aan dat het toelaten 
van een covariantie tussen erroritem 1 en erroritem 4 een verbetering van het model 
zou inhouden (M.I.=29.751, P.C.=.089). Het toelaten van een covariantie dient gestoeld 
te zijn op conceptuele en/of empirische argumenten en moet dus betekenisvol zijn. 
Byrne wijst erop dat de suggestie om een covariantie tussen errortermen toe te voegen 

1  In de ESS zijn de waarden van Cronbach’s alpha voor het totaal van de landen de volgende: .59 voor 
de subschaal veiligheid, .62 voor de subschaal conformiteit en .39 voor de subschaal traditie (ESS, 
2010, p. 313).
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aan het model, vaak wijst op een conceptuele overlap tussen de items. Dit lijkt hier het 
geval te zijn: item 1 en item 4 gaan allebei over de wens tot veiligheid. Het is bijgevolg 
mogelijk dat de respondent item 1 en item 4 op dezelfde wijze geïnterpreteerd hebben. 
We beslissen daarom een covariantie toe te laten tussen de errortermen van items 1 en 
4. De resultaten tonen nu een goede tot zeer goede model fit (c²=18.467, df=4, p=.001; 
CFI=.989; RMSEA=.055). Zowel de CFI (>.95) als de RMSEA (<.06) liggen binnen de 
grenzen van een goede model fit. Op basis van deze resultaten beslissen we dat dit 
meetmodel meegenomen kan worden in de verdere SEM-analyses.

Factoranalyses cynisme t.a.v. de wet en sociale normen

De oorspronkelijke schaal, bestaande uit vijf items, werd op basis van de kwantita-
tieve pré-test herleid naar vier items.2

Op basis van de survey-data voerden we vervolgens een exploratieve factoranalyse uit 
op de schaal die iemands mate van cynisme t.a.v. de wet of sociale normen meet (zie 
tabel 6.4). De Bartlett’s test of sphericity geeft aan dat een factoranalyse uitgevoerd kan 
worden, aangezien er een voldoende hoge correlatie bestaat tussen de items (c²=279.106, 
df=6, p<.01). Ook de KMO-waarde van 0.669 is voldoende hoog om verder te gaan met 
de exploratieve factoranalyse. Verdere analyses leveren één factor op met een eigen-
waarde van 1.830, die 28.55% van de variantie verklaart. De factorladingen variëren 
van .355 tot .609. Deze resultaten zijn soortelijk aan die van Sampson en Bartusch 
(1998, p. 787), waar de validiteitcoëfficiënten tussen .44 en .69 lagen. De factorlading 
van item 4 ligt echter onder de aanvaardbare grens van .40 (‘Niemand heeft zaken met 
ruzies tussen vrienden of binnen families’). Ook de betrouwbaarheidsanalyse toont 
aan dat de betrouwbaarheid van deze schaal zou stijgen wanneer dit item verwijderd 
wordt uit de schaal (van .593 naar .600). We voeren daarom de factoranalyse opnieuw 
uit zonder item 4. De resultaten van deze factoranalyse kunnen geraadpleegd worden 
in tabel 6.4. Opnieuw wordt één factor gevonden, met een eigenwaarde van 1.678 die 
34.06% van de variantie verklaart. De waarde van Cronbach’s alpha voor deze schaal 
betreft .599. Aangezien deze schaal slechts vier items bevat, is een alpha-waarde van 
bijna .60 aanvaardbaar en is deze relatief lage waarde te motiveren doordat de schaal 
slechts vier items bevat (zie Waege, 1997).

2  Het item ‘Tegenwoordig moet men vandaag leven en afwachten wat de dag morgen zal brengen’ 
laadde niet sterk genoeg op de factor (<.40), en werd daarom verwijderd uit de definitieve vragenlijst.
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Tabel 3.4 Resultaten exploratieve factoranalyse op de schaal cynisme ten aanzien van de 
wet en sociale normen

Items Factorladingen

Wetten zijn gemaakt om te verbreken .602

Het is ok om alles te doen wat men wil, zolang men maar niemand kwetst. .611

Om geld te verdienen zijn er geen goede en slechte manieren meer, wel nog gemakkelijke en 
moeilijke manieren. .535

Eigenwaarde 1.678

% verklaarde variantie 34.06

Cronbach’s alpha .599

Dit factormodel wordt vervolgens ook getest aan de hand van een confirmatieve 
factoranalyse (n=1257). In eerste instantie tonen de analyses aan dat het model nul 
vrijheidsgraden heeft (het model bevat slechts drie items) en bijgevolg gesatureerd 
of overgeïdentificeerd is. We kunnen dit oplossen door een extra restrictie aan het 
model op te leggen. Byrne (2010, p. 34) stelt immers dat “the imposition of constraints 
on particular parameters can sometimes be beneficial in helping the researcher to attain an 
overidentified model”. In Amos wordt telkens standaard het regressiegewicht van het 
eerste item op 1 gezet om de schaal te kunnen identificeren. We kiezen er nu voor 
om de factorlading van het tweede item ook op 1 te zetten, aangezien de exploratieve 
factoranalyse aantoonde dat de factorladingen van items 1 (die nu standaard op 1 
gezet wordt) en 2 bijna identieke factorladingen hebben. Wanneer we het meetmodel 
op deze manier testen, wijzen de resultaten op een zeer goede model fit (c²=4.581, 
df=1, p=.032; CFI=.990, RMSEA=.053). Zowel CFI (>.90) als de RMSEA (<.06) wijzen 
op een goede model fit. Er worden geen modificatie-indices weergegeven, wat erop 
wijst dat het model op basis van de beschikbare gegevens niet verbeterd kan worden. 
De factorladingen zijn gelijkaardig aan de factorladingen bekomen op basis van de 
exploratieve factoranalyse, en gaan van .555 (wetten verbreken) tot .579 (kwetsen). Op 
basis van deze resultaten beslissen we dat dit meetmodel meegenomen kan worden in 
de verdere SEM-analyses.
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