DE BEROEPENSTRATIFICATIE VAN SURINAME

Tamira E. Sno
Harry B.G. Ganzeboom

Eerste versie: 2013/10/07
Deze versie:

2014/12/01 [HG/TS]

Samenvatting

In dit artikel onderzoeken wij de beroepenstratificatie van Suriname. De te beantwoorden
vraag is hoe beroepen in Suriname het beste ten opzichte van elkaar van hoog naar laag geschaald
kunnen worden en vooral of de Surinaamse hiërarchie van beroepen afwijkt van internationaal
gangbare schalingen. De geanalyseerde data zijn gedurende de periode 2011-2013 verzameld onder
3929 respondenten binnen het onderzoek Statusverwerving en Sociale Mobiliteit in Suriname. De
beroepenstratificatie wordt bepaald aan de hand van de eerste en huidige/meest recente beroepen
van de respondenten, hun naaste sibling, partner, alsook het beroep van de ouders toen de
respondent circa 12 jaar oud was. Al deze beroepen zijn gecodeerd in de International Standard
Classification of Occupations (ISCO-88 classificatie).
In eerder onderzoek naar sociale stratificatie worden drie verschillende manieren gebruikt
om beroepen van hoog naar laag te schalen: naar prestige, naar sociaal-economische status en naar
sociale afstand. Bij prestigeschalen gaat het om de subjectieve waardering die men voor beroepen en
hun beoefenaren heeft. De schaling wordt bepaald door beoordelaars naar hun subjectieve oordeel
te vragen. Bij sociaal-economische status van beroepen spelen subjectieve oordelen geen rol, maar
wordt de hiërarchie ontleend aan objectieve kenmerken van beroepsbeoefenaren, met name de
voor het beroep vereiste opleiding en het met het beroep verkregen inkomen. Bij sociale afstand
gaat het om de vraag in welke mate beroepsbeoefenaren elkaar in sociale relaties als gelijke
accepteren, zoals uit vriendschaps- en huwelijkspatronen te zien is. Voor alle drie manieren van het
ordenen van beroepen bestaan veel gebruikte internationale standaardschalen: de Standard Index of
Occupational Prestige [SIOPS], de International Socio-Economic Index of occupational status [ISEI] en
de International Cambridge Social Interaction Scale [ICAM]. In onze analyse vergelijken we deze
internationale schalen met door onszelf ontwikkelde Surinaamse varianten, de SR-PRES1, SR-SEI en
de SR-CAM.
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