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Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie 
Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we 
jullie nogmaals heel hartelijk danken voor jullie deelname! 

Voor de analyses op de gegevens die tot eind mei zijn verzameld hebben we deelnemers die hebben 
aangeven de test al eens eerder te hebben gedaan uit de dataset gehaald. Uiteindelijk zijn daardoor 
de gegevens van 44958 deelnemers geanalyseerd. Van deze deelnemers hebben er 33164 de IAT 
gedaan die een impliciete voorkeur meet voor mensen met een lichte (in vergelijking met een 
donkere) huidskleur (in dit verslag ook wel de ‘huidskleur IAT’ genoemd). De andere 11794 
deelnemers hebben de IAT gedaan die een impliciete voorkeur meet voor mensen van Nederlandse 
afkomst (in vergelijking met mensen van Marokkaanse afkomst, hier ook wel de ‘namen IAT’ 
genoemd). 

 

Informatie over de deelnemers 

Van alle deelnemers aan de twee IATs op Onderhuids.nl was zo’n 60% vrouw en 40% man.  

Vrijwel alle deelnemers (99.2%) waren tussen de 18 en 36 jaar, de andere 0.8% was ouder dan 65. 
Ruim de helft (54.6%) van de deelnemers was tussen de 26 en 36 jaar oud. Wat betreft het 
opleidingsniveau van de deelnemers is 6% laag opgeleid (basisonderwijs, vmbo), 33% middelbaar 
opgeleid (mbo, havo/vwo) en 61% hoog opgeleid (hbo/wo). 

Deelnemers waren voornamelijk mensen met een Nederlandse culturele achtergrond (71%). 
Daarnaast heeft zo’n 2.5% van de deelnemers aangegeven een Marokkaanse culturele achtergrond 
te hebben, ruim 1% een Turkse achtergrond, 1.5% een Antilliaanse achtergrond, 5% een Surinaamse 
achtergrond en 11% een andere (niet gespecifieerde) achtergrond. Ook geeft ruim 8% van de 
deelnemers aan zowel een Nederlandse als een andere culturele achtergrond te hebben.  

Verder geeft 78% van het totale aantal deelnemers aan een lichte huidskleur te hebben, 16% een 
getinte huidskleur en 6% een donkere huidskleur. 

 

Impliciete en expliciete attitudes 

Zoals vermeld, kun je op Onderhuids.nl twee verschillende Impliciete Associatie Testen doen. Een 
test waarbij een voorkeur voor mensen met een lichte (in vergelijking met een donkere) huidskleur 
wordt gemeten, en waarbij tijdens de test lichte en donkere gezichten worden getoond. En een test 
waarbij een voorkeur voor mensen van Nederlandse afkomst (in vergelijking met mensen van 
Marokkaanse afkomst) wordt gemeten. Hiervoor worden tijdens de test ‘Nederlandse’ en 
‘Marokkaanse’ namen getoond. In beide testen worden deelnemers vervolgens gevraagd om deze 
gezichten of namen te associëren met positieve en negatieve woorden.  

De ‘voorkeur’ voor een bepaalde groep mensen, zoals we hier beschrijven, is vaak onbewust en 
wordt in de psychologie ook wel “impliciet” genoemd. Vandaar ook de naam van de test. Verder 
hoeft deze onbewuste/impliciete voorkeur niet overeen te komen met iemands gedrag naar andere 
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mensen toe of zijn of haar principes en overtuigingen. Gedrag en overtuigingen worden ook wel 
aangeduid als “expliciet” omdat dit de dingen zijn die iemand kan of wil uiten. Deelnemers aan de 
IATs op Onderhuids.nl hebben dus niet alleen de impliciete test gedaan, maar we hebben ze ook 
gevraagd te reageren op een aantal stellingen.  

 

Resultaten expliciete attitudes 

De stellingen die we aan de deelnemers hebben voorgelegd hadden betrekking op hun persoonlijke 
overtuigingen ten aanzien van etnische minderheden, discriminatie en gelijke behandeling.  

Als we kijken naar de gemiddelde scores op de vragen, dan zien we dat de deelnemers aan de IATs 
op Onderhuids.nl aangeven een voorstander te zijn van een multiculturele samenleving en van 
mening te zijn dat iedereen in Nederland gelijk behandeld zou moeten worden. In percentages is te 
zien dat zo’n 95% van de deelnemers het in bepaalde mate eens is1 met de stellingen “Ik ben een 
voorstander van een multiculturele samenleving” en “Ik vind dat iedereen in Nederland gelijk 
behandeld moet worden”. Maar deelnemers geven ook aan dit nog niet terug te zien in de 
maatschappij: Gemiddeld genomen zijn deelnemers van mening dat er in Nederland wel degelijk 
wordt gediscrimineerd (89%). Deelnemers zijn het daarnaast niet eens met de stellingen “Etnische 
minderheden zeuren teveel over gelijke rechten” (ruim 78%) en “Etnische minderheden krijgen meer 
aandacht dan zij verdienen” (ruim 82%).  

Verder blijkt dat deelnemers het over het algemeen niet eens zijn met de stelling “ik ga het liefste om 
met mensen met de dezelfde culturele achtergrond als ik”. Dit betekent dus dat zij zeggen van 
mening te zijn géén voorkeur te hebben voor mensen die deel uitmaken van dezelfde groep als 
zijzelf. Met andere woorden, de deelnemers aan de IATs hebben geen expliciete voorkeur voor 
mensen zoals zij (met dezelfde huidskleur of dezelfde culturele achtergrond). 

Wel blijkt er meer variatie te zitten in de antwoorden van de deelnemers op de stelling “ik ga het 
liefste om met mensen met dezelfde culturele achtergrond als ik”. Als we naar percentages kijken, 
dan zien we dat ruim 62% van de deelnemers het in een bepaalde mate oneens is met deze stelling, 
terwijl bijna 38% aangeeft het in een bepaalde mate eens te zijn met deze stelling. Aan de 
gemiddelde scores is te zien dat alle groepen het over het algemeen oneens zijn met deze stelling, 
maar dat is het sterkste voor deelnemers met een getinte huid. Deelnemers met een getinte huid 
scoren nóg wat lager op deze vraag dan deelnemers met een lichte of donkere huid.  

Wat we bij deze bevindingen wel in overweging moeten nemen is dat de stelling “ik ga het liefste om 
met mensen met dezelfde culturele achtergrond als ik” op verschillende manieren geïnterpreteerd 
zou kunnen worden. Mogelijk vragen sommige mensen zich bij deze stelling af of hun beste vrienden 
dezelfde culturele achtergrond hebben als zijzelf op basis waarvan ze vervolgens aangeven het wel of 
niet eens te zijn met deze stelling. Het kan echter ook zo zijn dat mensen zich bij deze stelling hebben 
afgevraagd of zij —zodra zij iemand voor het eerst ontmoeten— waarde zouden hechten aan de 
culturele achtergrond van deze persoon. Ook op basis daarvan kan het antwoord op deze stelling 
natuurlijk gegeven zijn. Dit verklaart dus mogelijk de variatie in de antwoorden op deze vraag. 

                                                           
1 Dit betekent dat als reactie op de stelling een antwoordscore is gegeven van 5 of hoger op een schaal  
van 1 t/m 8, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 8 voor ‘helemaal mee eens’. 
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Al met al blijkt dus dat deelnemers erkennen dat minderheden in Nederland met discriminatie te 
maken hebben, maar geven zij aan zelf voorstander te zijn van gelijke behandeling. De vervolgvraag 
is dan: Maken deze deelnemers ook op impliciet (onbewust) niveau geen onderscheid tussen mensen 
met dezelfde huidskleur of dezelfde culturele achtergrond als zijzelf?   

 

Resultaten impliciete attitudes 

Uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken weten we dat mensen meestal een impliciete voorkeur 
hebben voor mensen van zijn of haar eigen groep. Ook bij de IATs op Onderhuids.nl zouden we dus 
verwachten dat iedereen een voorkeur heeft voor mensen met dezelfde huidskleur of afkomst als 
zijzelf. 

 

IAT met lichte en donkere gezichten 

In het geval van de ‘huidskleur IAT’ betekent dit dat deelnemers met een lichte huidskleur vaker een 
(onbewuste) voorkeur zullen tonen voor mensen met dezelfde lichte huidskleur als zijzelf dan voor 
mensen met een donkerdere huidskleur. Terwijl deelnemers met een donkere huidskleur eerder een 
(onbewuste) voorkeur zullen tonen voor mensen met dezelfde donkere huidskleur als zijzelf dan voor 
mensen met een lichte huidskleur. 

Om de impliciete voorkeur ten aanzien van mensen met een lichte huidskleur te meten hebben we 
de deelnemers aan deze ‘huidskleur IAT’ opgedeeld in drie groepen; [1] deelnemers met een lichte 
huidskleur (82.8%), [2] deelnemers met een getinte huidskleur (12.7%), en [3] deelnemers met een 
donkere huidskleur (4.5%), en de test score van deze drie groepen met elkaar vergeleken.  

De resultaten zijn deels zoals verwacht: De impliciete voorkeur voor de eigen groep is aanwezig bij 
deelnemers met een lichte huidskleur. Zij laten een lichte (in tegenstelling tot een matige of sterke) 
impliciete voorkeur zien voor lichte gezichten ten opzichte van donkere gezichten. Deelnemers met 
een getinte of een donkere huidskleur tonen echter géén voorkeur voor mensen met dezelfde 
huidskleur als zijzelf. Ook zij tonen een impliciete voorkeur voor lichte gezichten, al is deze zwakker 
(minder) dan bij deelnemers die zelf met een lichte huidskleur. Voor deelnemers met een donkere 
huidskleur is de voorkeur voor lichte gezichten zelfs maar zo klein dat we kunnen stellen dat zij géén 
impliciete voorkeur lijken te hebben voor lichte (maar ook niet voor donkere) gezichten. 

Overigens is de impliciete voorkeur die met de ‘huidskleur IAT’ op Onderhuids.nl is gemeten, niet 
afhankelijk van de volgorde waarin de associaties tussen lichte vs. donkere gezichten en positieve vs. 
negatieve woorden zijn aangeboden. De helft van de deelnemers werd eerst gevraagd om op 
dezelfde knop te drukken bij het zien van lichte gezichten en positieve woorden, en op een andere 
knop bij het zien van donkere gezichten en negatieve woorden. In het tweede deel van de test 
draaide deze volgorde om (het gebruik van dezelfde knop bij het zien van lichte gezichten en 
negatieve woorden, en een andere knop bij het zien van donkere gezichten en positieve woorden). 
Bij de andere helft van de deelnemers was deze volgorde omgedraaid. Zij werden eerst gevraagd op 
dezelfde knop te drukken bij het zien van lichte gezichten en negatieve woorden, en op een andere 
knop bij het zien van donkere gezichten en positieve woorden. Bij hen bestond het tweede deel van 
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de test pas uit het gebruik van dezelfde knop bij het zien van lichte gezichten en positieve woorden, 
en een andere knop bij het zien van donkere gezichten en negatieve woorden. Uit de resultaten blijkt 
dat de impliciete voorkeur voor lichte gezichten (zoals hierboven beschreven) niet beïnvloed wordt 
door —en niet verschilt tussen— de verschillende volgordes waarin de associaties in de test zijn 
aangeboden.    

 

IAT met Nederlandse en Marokkaanse namen 

Ook voor de ‘namen IAT’ geldt dat we zouden voorspellen dat deelnemers een impliciete voorkeur 
tonen voor mensen die deel uitmaken van dezelfde groep als zijzelf. We zouden dus verwachten dat 
deelnemers met een Nederlandse culturele achtergrond vaker een (onbewuste) voorkeur tonen voor 
mensen met een Nederlandse naam dan voor mensen met een Marokkaanse naam. En dat 
deelnemers met een Marokkaanse culturele achtergrond eerder een (onbewuste) voorkeur tonen 
voor mensen met een Marokkaanse  naam dan voor mensen met een Nederlandse naam.  

Om de impliciete voorkeur ten aanzien van mensen met een Nederlandse (in vergelijking met een 
Marokkaanse) naam te meten hebben we de deelnemers aan de ‘namen IAT’ opgedeeld in vijf 
groepen met ieder een andere culturele achtergrond. Gezien de lage percentages deelnemers die 
hebben aangegeven een Turkse, Antilliaanse, Surinaamse, of andere culturele achtergrond te 
hebben, hebben we deze deelnemers samengevoegd in één groep. De vijf groepen van wie we de 
test scores op de IAT hebben vergeleken waren dus: [1] deelnemers met een Nederlandse culturele 
achtergrond (73%), [2] deelnemers met een Marokkaanse culturele achtergrond (3.3%), [3] 
deelnemers met zowel een Nederlandse als een Marokkaanse culturele achtergrond (1.4%), [4] 
deelnemers met zowel een Nederlandse als een andere (niet-Marokkaanse) culturele achtergrond 
(6.5%), en [5] deelnemers met een andere culturele achtergrond (15.8%). 

De resultaten blijken weer maar gedeeltelijk overeen te komen met de verwachtingen. Zo blijkt dat 
deelnemers met een Nederlandse achtergrond een matige impliciete voorkeur hebben voor 
Nederlandse namen. Maar, deelnemers met een Marokkaanse culturele achtergrond of zowel een 
Nederlandse als een Marokkaanse achtergrond tonen géén voorkeur voor Marokkaanse namen. 
Echter ook niet voor Nederlandse namen. Net als bij de deelnemers aan de ‘huidskleur IAT’ die zelf 
een donkere huidskleur hebben, zien we bij deelnemers met een Marokkaanse of zowel een 
Nederlandse als een Marokkaanse culturele achtergrond dus geen voorkeur voor Marokkaanse 
(maar ook niet voor Nederlandse) namen.  

Deelnemers met zowel een Nederlandse als niet-Nederlandse achtergrond en deelnemers met een 
Turkse/Surinaamse/Antilliaanse (of andere niet Nederlandse) achtergrond, tonen wel een lichte 
voorkeur voor Nederlandse namen, maar deze voorkeur is dus minder/zwakker dan bij mensen met 
alleen een Nederlandse achtergrond. 

Ook bij deze ‘namen IAT’ hebben we gecontroleerd of het uitmaakt in welke volgorde de associaties 
in de test zijn aangeboden. Net als bij de ‘huidskleur IAT’ blijkt uit de resultaten dat de impliciete 
voorkeur voor Nederlandse namen (zoals hierboven beschreven) niet beïnvloed wordt door —en niet 
verschilt tussen— de verschillende volgordes waarin de associaties in de test zijn aangeboden. 
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Conclusie    

Op basis van de gegevens die tot dusver zijn verzameld op Onderhuids.nl blijkt dat mensen over het 
algemeen een lichte tot matige impliciete (mogelijk onbewuste) voorkeur hebben voor mensen met 
een lichte huid en mensen met een Nederlandse naam. Omdat het grootste deel van de deelnemers 
heeft aangegeven zelf een lichte huidskleur of een Nederlandse culturele achtergrond te hebben, 
zien we dus dat mensen vaak een impliciete voorkeur hebben voor ‘leden van hun eigen groep’.  

Wel zien we dat de voorkeur voor lichte gezichten (in vergelijking met donkere gezichten) zwakker is 
bij deelnemers met een getinte huid en vrijwel niet aanwezig is bij deelnemers met een donkere 
huid. Ook de voorkeur voor Nederlandse (in vergelijking met Marokkaanse) namen is vrijwel niet 
aanwezig bij deelnemers met een Marokkaanse of zowel een Nederlandse als een Marokkaanse 
culturele achtergrond, maar wel bij deelnemers met een Nederlandse of een andere culturele 
achtergrond. Deze resultaten komen overeen met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat 
mensen vaak een impliciete voorkeur hebben voor leden van meerderheidsgroepen in een 
maatschappij. Dit verklaart dus mogelijk ook waarom de deelnemers aan de IATs die zelf een getinte 
huid hebben, of de deelnemers met een niet Nederlandse culturele achtergrond, toch een lichte 
impliciete voorkeur tonen voor lichte gezichten en Nederlandse namen.  

Van belang is echter ook dat uit de expliciete attitude vragen is gebleken dat de deelnemers over het 
algemeen niet liever omgaan met mensen met dezelfde culturele achtergrond als zijzelf, en dat zij 
het erover eens zijn dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden.  
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