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Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. ‘De’ Nederlander bestaat niet.

Prinses Máxima, 24 september 2007
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Samenvatting

Politieke partijen maken uiteenlopend beleid op vele beleidsterreinen. Dat beleid heeft 

betrekking op vele groepen (categorieën) die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. 

Al deze categorieën worden voorafgaand aan de verkiezingen narratief omschreven in de 

partijprogramma’s. Na de verkiezingen wordt het regeerakkoord opgesteld door de 

regeringspartijen die gezamenlijk, maar elk vanuit een bepaalde machtspositie, gaan 

onderhandelen over deze categorieën. Deze onderhandelingen resulteren in nieuwe narratieve

formuleringen van identiteit.

In dit onderzoek wordt in drie gedeelten vanuit verschillend perspectief onderzoek gedaan 

naar deze identiteitsconstructies. Als uitgangspunt is het onderwijsbeleid genomen, waaruit 

alle identiteitsomschrijvingen zijn gefilterd en gecategoriseerd. Van elk partijprogramma en 

van het regeerakkoord is aangegeven hoe vaak iedere omschrijving voorkwam. Vervolgens is

een drietal analyses uitgevoerd. In het eerste gedeelte zijn de partijprogramma’s vergeleken 

op basis van de identiteitsomschrijvingen die erin voorkomen. Het bleek dat partijen 

specifieke omschrijvingen geven over een onderwerp waar ze veel waarde aan hechten. Ook 

bleek op basis van deze resultaten dat partijen op een eigen manier tegen subjectiviteit 

aankijken.

In het tweede gedeelte is gekeken naar de manier waarop identiteitsomschrijvingen zijn 

geconstrueerd op basis van de omschrijvingen uit de partijprogramma’s van de 

onderhandelende partijen. Het bleek dat het regeerakkoord omschrijvingen geeft die tot stand 

zijn gekomen door het toepassen van enkele ‘trucs’, waardoor identiteiten dusdanig konden 

worden omschreven, dat ze voor alle betrokken partijen acceptabel werden. Ook bleek zowel 

de macht van de meerderheid als de macht van de minderheid een rol te kunnen spelen in het 

constructieproces.

In het derde gedeelte is tot slot gekeken naar processen van functionele, normatieve en 

emotionele identificatie en de mogelijkheden daarvoor in de omschrijvingen van 

partijprogramma’s en regeerakkoord. Het bleek dat partijen zich van elkaar onderscheiden op 

basis van normatieve en emotionele identificatie, waarbij mogelijkheden tot emotionele 

identificatie vaak bleken voor te komen bij onderwerpen waaraan de partijen zelf ook belang 

hechten. Mogelijkheden tot normatieve identificatie verschilden juist, afhankelijk van de 

linkse of rechtse positie die partijen innemen in het politieke spectrum.
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Voorwoord

Over de multiculturele samenleving waarin we leven is al heel veel gediscussieerd. Niet op de 

laatste plaats in de afgelopen jaren, waarin met de opkomst van nieuwe partijen aan de 

rechterflank in het politieke spectrum vaak nieuwe impulsen zijn gegeven aan het 

maatschappelijk debat dat we over dit onderwerp voeren. Vaak worden in dit kader kreten als 

‘eenheid in verscheidenheid’ gebruikt, die duidelijk maken dat we allemaal Nederlanders zijn, 

maar tegelijk een eigen identiteit hebben. Politici en bestuurskundigen ontkomen er niet aan 

met dit gegeven rekening te houden in de beleidsontwikkeling en –uitvoering. Ze zullen 

burgers dan ook moeten indelen in categorieën en identiteiten moeten onderscheiden van 

elkaar.

Op de eerste plaats lijkt dit geen onderwerp voor een masterscriptie communicatiestudies. 

Niets is echter minder waar; de hele discussie over de multiculturele samenleving draait om 

identiteit en identificatie, begrippen die tot het domein van de sociale 

communicatiewetenschappen gerekend kunnen worden. Het geeft het bereik van het 

wetenschappelijk communicatiedomein aan en maakt duidelijk hoe belangrijk deze 

wetenschappelijke richting is wanneer ingezien wordt dat identiteit en identificatie eerste 

levensbehoeften zijn voor Nederlanders in deze tijd.

De laatste jaren is mijn interesse in politiek en maatschappij sterk toegenomen. De drive 

om iets op politiek gebied te doen, heeft geresulteerd in deze scriptie, waarin ik interesse en 

studie heb gecombineerd. Het is de afsluiting van mijn opleiding en daarmee een belangrijk 

werk in mijn universitaire carrière. Het is ook een kroon op jaren studie en ontwikkeling van 

mijn eigen identiteit. Met het onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de rol die 

identiteit speelt in het politieke spel en inzicht te geven in de manier waarop met dit gegeven

wordt omgegaan.

Voor de begeleiding, het geduld en het scherpe inzicht wil ik mijn begeleider, prof. dr. 

R.M. Maier, hartelijk danken. Hij stond mij negen maanden bij op weg naar dit resultaat.

Ruben Tieman

Enschede, juli 2008
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1. Inleiding

De ophef was groot toen prinses Máxima zich in het publieke integratiedebat mengde en zei 

dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. De grootste kritiek kwam van PVV-leider Geert 

Wilders, die haar uitlatingen hierover betitelde als ‘goedbedoelde politiek correcte prietpraat’. 

Ook D66-leider Alexander Pechtold vond de actie van de prinses niet verstandig: ‘leden van 

het koninklijk huis moeten oppassen met het geven van kwalificaties aan politiek omstreden 

onderwerpen’. En zelfs oud-premier Ruud Lubbers, partijgenoot van Jan-Peter Balkenende, 

ontkende impliciet de stelling van prinses Máxima door te stellen dat er niemand in de wereld 

is die een Nederlander niet herkent.

Het zijn slechts voorbeelden van enkele uitspraken die zijn gedaan in een veel bredere 

discussie waarbij vrijwel alle landelijke politieke partijen en veel andere invloedrijke 

persoonlijkheden waren betrokken. Zonder inhoudelijk in te gaan op de reacties maken ze wel 

duidelijk hoeveel waarde Nederlanders hechten aan hun identiteit. Ergens bijhoren, onderdeel 

uitmaken van een groep, is een belangrijke behoefte van ons. We willen weten wie we zijn. 

Een aanval op deze zo gewilde eigen identiteit roept dan ook heftige reacties op vanuit de 

groep zelf.

Máxima deed haar uitspraken naar aanleiding van het rapport Identificatie met Nederland 

dat over dit onderwerp was uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (2007). In dit rapport gaat de WRR een stap verder door een ander 

perspectief te kiezen bij het zoeken naar antwoorden op vragen van identiteit. Het rapport 

biedt een manier om de nationale identiteit anders te benaderen en stelt voor in de toekomst 

op een andere manier met identiteitsvraagstukken om te gaan. De WRR schetst een minder 

statisch begrip van identiteit en benadrukt juist een flexibelere interpretatie ervan. Het is een 

antwoord op de maatschappelijke vraagstukken over de Nederlandse identiteit, en de 

multiculturele spanningen die daarmee gemoeid zijn.

Deze scriptie gaat over de Nederlandse identiteit; niet over de Nederlandse identiteit als 

zodanig, maar over verschillende identiteiten die ons land herbergt en die gezamenlijk 

inhoudelijk bijdragen aan de Nederlandse identiteit. Voor deze groepen identiteiten of 

individuele identiteiten wordt beleid gemaakt dat aan de burger gepresenteerd wordt in de 

verschillende verkiezingsprogramma’s. Het regeerakkoord is na de verkiezingen vervolgens 

het resultaat van een onderhandeling tussen de coalitiepartijen over deze in de 

verkiezingsprogramma’s genoemde identiteiten binnen de Nederlandse samenleving. 
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Verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord zijn dus formuleringen en –herformuleringen van 

identiteiten. Het behoeft geen betoog dat alle partijen identiteiten op hun eigen manier 

formuleren. Onderzocht zal worden hoe partijen deze identiteiten formuleren. Zijn er 

verschillen tussen de partijen? Doet de plaats in het politieke spectrum ertoe? Deze vragen 

zullen worden beantwoord in het eerste van in totaal drie delen. Het gaat hier vooral om 

identiteitsconstructie door de partijen zelf. Het is een gedeelte waarin identiteiten 

beargumenteerd kunnen worden zonder de invloed of macht van anderen. Het 

onderzoeksmateriaal dat centraal staat in dit deel, bestaat uit de verkiezingsprogramma’s die 

de verschillende partijen zelf hebben geschreven.

Het tweede gedeelte beschrijft eveneens een proces van politieke identiteitsconstructie; 

hier wordt het proces van identiteitsconstructie wel degelijk beïnvloed door andere 

belanghebbenden. Om te komen tot een coalitie, zal onderhandeld moeten worden over de 

geformuleerde identiteiten om te komen tot een goede herdefiniëring en –formulering waarin 

alle coalitiepartijen zich kunnen vinden. Het regeerakkoord is daarvan het resultaat. Dit 

document dient dan ook als uitgangspunt in deze analyse, evenals de verkiezingsprogramma’s 

van de coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie), waarmee het regeerakkoord vergeleken 

zal worden. In dit gedeelte gaat het dus om identiteitsconstructie door anderen, waarbij macht 

en onderhandeling als instrumenten worden gebruikt.

In het laatste deel wordt tenslotte een terugkoppeling gemaakt naar het WRR-document dat 

eveneens de aanleiding was voor deze scriptie. Het meervoudige karakter van Nederland, zo 

stelt de WRR, vraagt niet om een traditionele benadering van Nederland als een enkelvoudige 

identiteit, maar om een benadering waarin meervoudige processen van identificatie centraal 

staan. Deze identificatieprocessen zullen worden behandeld en worden toegepast op de 

verschillende partijprogramma’s en het regeerakkoord. Hoe identificeert de burger zich, 

afgaande op het WRR-rapport met de programma’s en het regeerakkoord? Hier staat dus niet 

zozeer de construerende praktijk van identiteiten centraal, maar de ontvangende praktijk, 

waarin identiteiten nog ‘eigen gemaakt’ moeten worden alvorens te kunnen komen tot een 

goed begrip ervan. De ontvangende partij speelt hierin met de door de WRR aangegeven 

identificatieprocessen een belangrijke rol.

Het doel van deze scriptie is een bijdrage te leveren aan het beeld dat we hebben van 

processen van identiteitsconstructie en dit thema in een politieke context te plaatsen, waardoor 

de praktische waarde van het onderwerp toeneemt. Bovendien worden de factoren macht en 

onderhandeling gekoppeld aan identiteit, waardoor ze in relatie kunnen worden bezien.
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2. Vraagstelling

In elk gedeelte zal worden ingegaan op een centrale vraag. De drie centrale vragen vormen 

gezamenlijk de basis van deze scriptie en zullen in de conclusie worden beantwoord.

2.1 Deel 1

In het eerste deel wordt gekeken naar pure identiteitsconstructie, dat wil zeggen 

identiteitsconstructie die niet wordt beïnvloed door andersdenkenden. Deze vorm van 

‘identitering’  is volledig gebaseerd op de eigen ideologie of filosofie die aangehangen wordt. 

De partijen hoeven in hun verkiezingsprogramma’s geen rekening te houden met andere 

partijen en kunnen in alle vrijheid hun identiteiten in eigen bewoordingen formuleren. Het 

doel van dit gedeelte is te kijken naar overeenkomsten en verschillende in de manier waarop 

partijen identiteiten construeren. De vraag die beantwoord zal worden, is de volgende:

In hoeverre verschillen politieke partijen van elkaar in de manier waarop ze identiteiten in hun 

verkiezingsprogramma’s construeren?

2.2 Deel 2

In tegenstelling tot het eerste deel zal in het tweede gedeelte worden gekeken naar de invloed 

die macht en onderhandeling, bij uitstek twee cruciale aspecten in de politieke praktijk, 

hebben op identiteitsconstructie. Het zal blijken dat identiteitsconstructie geen 

eenrichtingsproces is waarbij externe identiteiten buiten de constructie blijven staan. Zeker bij 

het creëren van een gezamenlijk uitgangspunt zoals een regeerakkoord spelen externe 

invloeden een belangrijke rol. Naast identiteitsconstructie van de eerste orde kan dus ook een 

variant van de tweede orde worden onderscheiden. Deze variant staat centraal in het tweede 

gedeelte:

In hoeverre beïnvloeden macht en onderhandeling de constructie van nieuwe identiteiten uit reeds 

geconstrueerde identiteiten?

2.3 Deel 3

Een derde en laatste deel is gereserveerd voor een analyse vanuit het perspectief van de 

ontvanger. Een partij zelf (eerste orde) en externe factoren (tweede orde) zijn als 

‘identiteitszenders’ van invloed op identiteitsconstructie. De ontvanger echter is een derde te 
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onderscheiden factor die een identiteitsconstructie kan waarderen naar eigen maatstaven. 

Hierbij spelen vragen van identificatie een belangrijke rol. Aan de hand van het WRR-rapport 

waarin enkele ‘richtlijnen voor identificatie’ zijn opgenomen, zal in dit gedeelte worden 

gekeken in hoeverre het mogelijk is voor de ontvanger zich te identificeren met de 

partijprogramma’s en het regeerakkoord. Het WRR-rapport verscheen later dan de 

programma’s en het regeerakkoord; de resultaten uit dit gedeelte kunnen dan ook gebruikt 

worden voor toekomstige programma’s. De volgende vraag zal centraal staan:

In hoeverre bieden de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord mogelijkheid tot normatieve, functionele en 

emotionele identificatie?

Voordat deze vragen beantwoord zullen worden, zal eerst een theoretisch kader worden 

gegeven voor een beter begrip van verschillende relevante termen die in dit onderzoek aan de 

orde komen.
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3. Theoretisch kader

3.1 Het concept ‘identiteit’

Wat is identiteit? De vele theorieën die vanaf het midden van de vorige eeuw zijn ontwikkeld 

over dit concept, illustreren het abstracte en niet-eenduidige karakter ervan. Identiteit is op 

vele manieren te omschrijven en op vele manieren te interpreteren. Om toch tot een goede 

definiëring van dit begrip te komen, geeft de online versie van Van Dale een eerste 

vertrekpunt: identiteit is ‘dat wat eigen is aan een persoon’. Hoewel deze definitie de kern 

lijkt te raken van wat identiteit voor de gemiddelde burger is, is de toevoeging ‘aan een 

persoon’ verwarrend. Niet-menselijke manifestaties in de wereld zouden met deze definitie

geen identiteit kunnen bezitten. Zo zou bijvoorbeeld het begrip ‘corporate identity’ een 

paradoxaal probleem opleveren; een bedrijf is immers geen persoon, maar herbergt hier wel 

een identiteit. Beter is het dan ook deze ‘vermenselijking’ uit de definitie achterwege te laten. 

Zonder die toevoeging kan identiteit dan worden gedefinieerd als ‘eigenheid’, dat volgens 

Van Dale omschreven wordt als ‘kenmerkende hoedanigheid’.

Met deze uitleg ontstaat een beter beeld van wat identiteiten zijn, of beter, hoe ze van 

elkaar kunnen worden onderscheiden. Identiteiten verschillen van elkaar door een specifieke 

combinatie van specifieke kenmerken of eigenschappen die een identiteit gezamenlijk maken 

tot wat het is. Hoe specifieker de omschrijving van de kenmerken, hoe unieker identiteiten 

worden. Een meer algemene omschrijving levert een minder gespecificeerde identiteit op, die 

zelf bestaat uit meer gespecificeerde identiteiten die manifest worden wanneer een extra 

specificatie wordt toegevoegd. Identiteiten worden dus meeromvattend wanneer ze minder 

gespecificeerd zijn. Er kan dan ook onderscheid worden gemaakt tussen individuele 

identiteiten en groepsidentiteiten.

Tot zover het concept identiteit: een - niet noodzakelijk persoonsgebonden - hoedanigheid 

die door zijn kenmerken kan worden onderscheiden en herkend. Maar de vraag is natuurlijk 

op welke manier kenmerken van een identiteit zich manifesteren. Waarom heeft een bepaalde 

identiteit juist die bepaalde kenmerken die deze identiteit maakt tot wat het is? Vanaf dit punt 

lopen de theorieën uiteen. Hoewel identiteit als ‘kenmerkende hoedanigheid’ niet ter discussie 

lijkt te staan, wordt de manier waarop deze kenmerkende hoedanigheid ontstaat, volop 

bediscussieerd. In de loop van de tijd zijn steeds nieuwe inzichten gevonden op basis van de 

reeds bestaande. Enkele voor dit onderzoek relevante theorieën worden hieronder in 

chronologische volgorde van ontstaan besproken. Twee boeken, die van Holstein en Gubrium 

(2000) en Czarniawska (2004), bieden een overzicht van het werk van enkele auteurs.
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3.2 Identiteit als sociaal construct

Holstein en Gubrium (2000) bespreken in hun boek The Self We Live By enkele theorieën die

een belangrijke invloed hebben gehad op de discussie over wat identiteiten zijn. Zij schetsen 

de geschiedenis van ‘het zelf’, een term die universeler van aard is, omdat het de 

wezenlijkheid van iedere (menselijke) identiteit omvat. De onderzoekers stellen dat het zelf 

decennia lang een transcendentaal zelf was, vaststaand en niet beïnvloedbaar van buitenaf. 

René Descartes’ theorie ik denk, dus ik besta heeft deze opvatting sterk beïnvloed. Met deze 

uitspraak suggereert Descartes dat het bestaan van het ‘ik’ afhankelijk is van het gegeven of 

het ‘ik’ denkt. Het ‘ik’ is dus afhankelijk van het bestaan van een cognitieve entiteit die het 

mogelijk maakt dat het ‘ik’ er is. Andersom, het ontbreken van een cognitieve entiteit maakt 

het bestaan van het ‘ik’ onmogelijk. Door de lichamelijke ik-entiteit en zijn cognitieve entiteit 

op gelijke hoogte te plaatsen, wijst Descartes erop dat het zelf gekenmerkt wordt door zijn 

cognitieve entiteit met een onafhankelijke status die hoort bij de lichamelijke entiteit. Net 

zoals lichamelijke entiteiten los van elkaar staan, zo staan ook cognitieve entiteiten los van 

elkaar. Daarmee zou het zelf zich transcendentaal manifesteren.

Volgens Holstein en Gubrium is dit echter niet meer het geval. In dit kader halen ze 

George Mead aan, die stelt dat het zelf juist wel beïnvloedbaar is. Mead stelt:

Self-consciousness […] provides the core and primary structure of the self.

Tot zover bestaat er geen verschil van inzicht tussen Mead en Descartes. Het verschil in beide 

opvattingen ontstaat echter wanneer Mead een stap verder gaat dan Descartes. Daar waar 

Descartes slechts een vergelijking maakt tussen ‘denken’ en ‘zijn’, daar gaat Mead verder in 

detail door te onderzoeken wat er precies gebeurt als het zelf denkt. Volgens hem is denken 

niets anders dan communiceren van het zelf met zichzelf. Naast deze interne 

communicatiefunctie, zo stelt Mead, kan het zelf ook extern communiceren met zijn 

omgeving. Sociale interactie is immers ook communicatie. Innerlijk leven en sociale interactie 

zijn beide als communicatievorm met elkaar verbonden.

Deze gedachtegang wordt nog duidelijker wanneer Mead stelt dat zowel de interne 

communicatie als de externe communicatie van het zelf sociaal symbolisch en reflexief 

interactief zijn; de input die het zelf krijgt, is van invloed op het verdere verloop van de 

communicatie. Het zelf is in deze theorie dus geen transcendentale manifestatie, maar wordt 

in een continu proces van wisselwerking met de sociale omgeving en met ‘het zelf’ zelf 

vastgesteld. Het zelf wordt dus sociaal geconstrueerd.
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Mead voegt nog toe dat aan de basis van het zelf de ervaring staat, die door de sociale 

interactie wordt opgebouwd. Omdat dit proces continu gaande is door de reflexieve en 

interactieve aard van het zelf, is het zelf constant aan verandering onderhevig. Sociale 

identiteitsconstructie is dus geen passief, maar een actief proces waarin identiteiten zichzelf 

construeren onder invloed van hun omgeving. Vanwege de functie van de ervaring in het 

constructieproces van het zelf spreekt Mead over het empirische zelf.

3.3 Identiteit als narratieve formulering

De postmodernist Czarniawska (2004) borduurt verder op de theorie van Mead, maar gaat nog 

een stap verder door zich te scharen achter de filosoof MacIntyre (1981). Hij stelt dat het 

sociale leven een narratief is; net als een verhaal bestaat een leven uit acties en 

gebeurtenissen, en zoals auteurs verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun verhaal, 

zo kunnen mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. Mensen vertellen 

door hun doen en laten constant hun levensverhaal en daarin ‘formuleren’ ze eveneens hun 

identiteit.

Mensen zijn dus auteurs van hun eigen levensverhaal. De kritiek vanuit 

sociaalconstructivistische hoek op deze benadering is dat de wereld op deze manier wordt 

gezien als een verzameling van verzonnen verhalen. Mensen kunnen hun leven nu vormgeven

zoals ze willen, als het gewenste verhaal maar wordt verteld. Czarniawska weerlegt deze 

kritiek echter door te stellen dat mensen nooit alleen hun levensnarratief vertellen. In dat 

kader haalt ze Davies en Harré (1991) aan, die het volgende stellen:

In every conversation a positioning takes place which is accepted, rejected or improved upon by the partners in 

the conversation.

Hiermee sluit ze aan bij de hiervoor besproken benadering, waar identiteit wordt gezien als

een sociaal geconstrueerd fenomeen. Ook hier kan de sociale omgeving dus invloed 

uitoefenen op het ‘zelf’ van iemand. Het verschil is echter dat Czarniawska een andere 

constructieve aard van het ‘identiteringsproces’ aanhangt, namelijk een narratieve.

Een laatste detail dat in het kader van de verdere discussie interessant is hier op te 

merken, is de stelling van Czarniawska dat mensen ook narratieven voor anderen verzinnen 

zonder ze in de conversatie te betrekken. Ze oefenen dan macht uit over anderen en kunnen 

andermans identiteiten construeren. Het theoretisch kader voor het tweede deel gaat hier 

verder op in. Politieke partijen ‘verzinnen’ de verhalen van tal van identiteiten in hun 
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partijprogramma’s, de coalitiepartijen spreken met elkaar over anderen zonder ze rechtstreeks 

in de discussie te betrekken. Macht en onderhandeling zijn hierbij belangrijke beïnvloedende 

factoren.

3.4 Identiteit als lokaal geconstrueerd zelf

Een andere theoreticus, Jean-François Lyotard, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

discussie over het zelf door de nadruk te leggen op het lokale karakter ervan. In zijn boek The 

Postmodern Condition (1984) stelt Lyotard dat kennis in de postmoderne tijd andere vormen 

aanneemt dan in de moderne tijd. Een belangrijk verschil tussen vroeger en nu is de functie 

die ‘metanarratieven’ spelen. Metanarratieven zijn grote, overkoepelende verhalen van 

kennisoverdracht die altijd en overal opgaan; hun geldigheid en toepasbaarheid over alle 

tijden en alle plaatsen maken ze universeel, betrouwbaar en constant. Metanarratieven over 

het zelf zijn dus ook constant.

Lyotard stelt echter dat de tijd van deze metanarratieven voorbij is. Daar waar 

metanarratieven van kennis vroeger de constante factor van het zelf waarborgden, daar 

worden ze nu verdrongen door het lokale narratief, dat zich manifesteert in de actuele plaats 

en de actuele tijd. De constantheid van het zelf is dus verdwenen. Hoe komt het zelf dan nog 

tot uiting? Volgens Lyotard is het zelf gegrond in de concrete discursieve locaties van 

zelfconstructie, daar waar subjectiviteit wordt aangesproken en waar zijn betekenis narratief 

wordt ontworpen en toegewezen. Dit proces is constant gaande, waar en wanneer het zelf zich 

ook manifesteert; het ontwikkelen van kennis over het zelf is in de ogen van Lyotard dus een 

heel praktische aangelegenheid. Hij noemt zijn benadering dan ook een pragmatics of 

knowledge.

Omdat betekenissen in taal worden geconstrueerd, veronderstelt Lyotard dat iedere 

lokaliteit met eigen specifieke kenmerken het zelf met taal construeert. Hij noemt deze plaats-

en tijdsgebonden zelfconstructie in taal language games: ze bevinden zich op de kruispunten 

van pragmatische relaties, die zijn gecentreerd in praktische activiteiten. Binnen iedere 

praktische aangelegenheid, of breder, binnen ieder communicatiecircuit, gaat het zelf relaties 

aan, die het zelf op een eigen manier een betekenis toekennen. Op de knooppunten van deze 

circuits wordt het zelf geconstrueerd, onder invloed van alle relaties waar dan ook. Iedere 

constructie heeft hierop een bepaalde mate van invloed.

Met deze redenering gaat Lyotard mee met de gedachte dat het zelf empirisch wordt 

geconstrueerd; de ervaring uit de verschillende communicatiecircuits draagt bij aan de 

opbouw van het zelf. De nadruk wordt in deze theorie gelegd op het praktische en het lokale 
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aspect van zelfconstructie. Wanneer ze wordt toegepast op de politieke praktijk, zien we dat 

het zelf in verschillende lokaliteiten (partijen) op een praktische manier (partijprogramma’s) 

wordt geconstrueerd. Partijen construeren en communiceren identiteiten constant en spelen 

daarmee een eigen taalspel. Daarmee kunnen ze het ‘Nederlandse zelf’ beïnvloeden en 

richting geven.

3.5 Identiteit als transformerend subject

Lyotard onderschrijft het belang van de ervaring en daarmee erkent hij het belang van de 

tijdsdimensie bij lokale identiteitsconstructie; de nadruk legt hij echter vooral op de 

ruimtelijke (lokale) dimensie van het lokale karakter van het zelf. De Fransman Michel 

Foucault (1977) gaat juist meer in op de tijdsdimensie van lokale identiteitsconstructie, maar 

kiest ook voor een veel bredere benadering dan Lyotard. Foucault vergelijkt de positie van het 

zelf in verschillende tijdperken. Daarvoor kiest hij in plaats van het begrip ‘zelf’ het begrip 

‘subjectiviteit’, waarmee niet zozeer specifieke identiteiten, maar identiteit in zijn 

algemeenheid, als concept, wordt bedoeld.

Om te beginnen duikt Foucault de Franse geschiedenis in, met als startpunt de periode 

voor de Verlichting. Foucault haalt een voorbeeld aan waarbij iemand een gruwelijke dood 

sterft door martelingen vanwege een poging koning Louis XV te doden. Zijn uitleg van deze 

gebeurtenis is dat er in deze tijd een naadloze relatie lag tussen het lichaam van de koning, 

sociale controle en subjectiviteit. Een aanval op de koning werd destijds gezien als een ziek 

lichaamsdeel ‘aan’ het lichaam van de koning, dat verwijderd moest worden om de koning te 

beschermen. Subjectiviteit was niet onafhankelijk en autonoom, maar was onderdeel van de 

‘koning-subjectiviteit’. Dat kwam omdat de koning, zo stelt Foucault, het bevel voerde over 

het discours van kennis en macht; wat hij zei, was waar, en wat hij zei, gebeurde. Foucault 

koppelt dus subjectiviteit, waarheid, macht en discours aan elkaar. Discours definieert hij als 

‘repertoires van denken en doen binnen een bepaald domein of over domeinen heen’. 

Na zijn uiteenzetting over de periode voor de Verlichting maakt Foucault een 

vergelijking met tachtig jaar later, waarbij hij ingaat op de regels die gesteld werden in een 

Franse jongerengevangenis. Het discours lijkt nu veranderd, als hij de regels van het regime in 

deze gevangenis opsomt; nauwkeurig beschrijft hij de handelingen die jongeren moeten 

verrichten in de gevangenis, die tot in detail zijn beschreven. Uit de regels blijkt niets meer 

van de gewelddadigheid van tachtig jaar eerder. Ze duiden juist op een veel grotere mate van 

autonomie van subjectiviteit. De strikte regelgeving impliceert dat het mogelijk is jongeren te 



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 18

corrigeren: staat en subject zijn gescheiden. Het discours van macht, kennis en waarheid is 

veranderd, waardoor subjectiviteit in een ander daglicht komt te staan.

Net als Lyotard biedt Foucault een interessante opstap naar het onderwerp dat centraal 

staat in dit onderzoek. De gedachte dat subjectiviteit in zijn eigen discours vorm krijgt, 

suggereert dat de verschillende politieke partijen met hun verschillende politieke discoursen 

en ideologieën op een andere manier tegen subjectiviteit aankijken. De politieke stromingen 

die grofweg onderscheiden kunnen worden (socialisme, liberalisme, christendemocratie) 

veronderstellen het zelf op een eigen manier te definiëren.

Met bovenstaande brede introductie van wat identiteit is, gevat in termen als ‘het zelf’, 

‘narratieve formulering’ of ‘subjectiviteit’ en de hierin gedeelde opvatting over het lokale 

karakter ervan, is het niet overbodig nader in te gaan op de lokale situatie die centraal staat in 

dit onderzoek: de politieke context van categorisering, macht en onderhandeling. Het werk 

van enkele auteurs, Macrae&Bodenhausen, Zetter en Maier, wordt in dit kader en als 

introductie op het tweede gedeelte besproken.

3.6 Identiteit als resultaat van categorisering of labelen

Politieke partijen maken beleid voor vele groepen in de samenleving. Het gegeven dat 

verschillende groepen aan bod komen in hun progamma’s, duidt op het maken van 

categoriseringen. Macrae en Bodenhausen (2001) ondersteunen deze gedachte door te stellen 

dat personen in de regel gebruik maken van categorische representaties:

(…) perceivers regularly construct and use categorical representations (e.g. stereotypes) in their dealings with 

others. (…) Perceivers need some way to simplify and streamline the demands of the person perception process. 

This they achieve through the activation and implementation of categorical thinking.

Sterker, categorisch denken is onvermijdelijk; mensen kunnen niet anders omdat de stimuli 

die ze ontvangen het proces van formeren van sociale categorieën automatisch activeren. 

Alleen al de uiterlijke verschijning van personen geeft informatie over sekse, kleding, 

etniciteit en leeftijdsgroep, op basis waarvan ze direct door de waarnemer gecategoriseerd 

worden.

Met het oog op de politiek als centrale praktijk in dit onderzoek is het niet overbodig 

Zetter (2007) aan te halen, die het proces van categorisering binnen het politieke bedrijf

illustreert aan de hand van het vluchtelingenbeleid. Hoewel het hier te ver voert uitgebreid in 
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te gaan op het werk van Zetter, wil ik enkele van zijn overwegingen en conclusies niet 

ongenoemd laten. Op de eerste plaats stelt hij dat het beter is over labelen te spreken dan over 

categorisering:

The word ‘label’ better nuances an understanding which: recognizes both a process of identification and a mark 

of identity; implies something independently applied, but also something which can be chosen and amended; has 

a tangible and real world meaning, but is also metaphorical and symbolic.

Ten tweede stelt Zetter dat we ‘door te onderzoeken hoe labels worden gecreëerd en 

toegepast, we beter kunnen begrijpen hoe patronen van sociaal leven en culturele normen 

worden bemiddeld, beïnvloed en uiteindelijk gecontroleerd en geherformuleerd door 

institutionele vertegenwoordiging’. Tot slot concludeert Zetter dat de nationale overheid de 

dominante macht is in het vormen en transformeren van het door hem onderzochte label 

‘vluchteling’. Met name dit laatste gegeven geeft het belang aan van de 

verkiezingsprogramma’s en hun articulatiemacht.

3.7 Identiteit als resultaat van macht en onderhandeling

Daar waar partijen hun eigen programma kunnen samenstellen op basis van hun ideologie, 

lijkt invloed van buitenaf niet zo sterk. Het sociale karakter van identiteitsconstructie

suggereert echter dat identiteiten over het algemeen wel degelijk worden beïnvloed door de 

omgeving. Deze beïnvloeding wordt sterker naarmate de omgeving groter wordt. Een 

voorbeeld daarvan is het onderhandelingsproces van de coalitiepartijen over het 

regeerakkoord. Zowel politici komen als wezenlijke identiteiten in aanraking met andere 

identiteiten (collega-politici) als ook geformuleerde identiteiten in programma’s vergeleken 

worden.

Maier (2001) beziet dergelijke identiteitsconstructies in dit specifieke proces van  

onderhandelen. Aan een onderhandeling ligt altijd een conflict ten grondslag, omdat er anders 

niet onderhandeld hoeft te worden. Onderhandelende partijen hebben een tegengesteld belang

(het ‘goed’), dat zoveel mogelijk gerealiseerd moet worden. In een onderhandeling is dit goed 

bijvoorbeeld ‘erkenning’ of ‘prestige’, kortom de ‘face’ van een onderhandelende partij. De 

vraag is welk deel van het gewenste goed binnengehaald wordt door de onderhandelende

partijen, of hoe men erin slaagt de face te redden. Daar waar de face van een onderhandelende 

partij op het spel staat, daar spelen de identiteiten van de participanten een rol. Als face, 
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respect en erkenning de typische conflictobjecten in een onderhandeling zijn, spreekt Maier 

over interne onderhandelingen.

Volgens Maier kan een aantal typen van onderhandeling worden onderscheiden, 

waarvan het te ver reikt ze hier te bespreken. Wel geldt voor iedere vorm van onderhandeling 

dat er een tijdsdimensie kan worden onderscheiden. Onderhandelingen bestaan uit 

verschillende fasen, waarin conflicten kunnen ontbranden, gecontroleerd worden door de 

onderhandeling, of kleiner kunnen worden. De participanten oefenen allen invloed uit op dit 

proces door specifieke vormen van macht te gebruiken. Maier noemt verschillende vormen 

van macht, zoals fysieke macht, status, bedreiging, charisma en het argument. Macht 

gebruiken brengt echter kosten met zich mee, waardoor macht verminderd. Om zich toch 

staande te houden, zullen onderhandelende partijen naar nieuwe machtsbronnen moeten 

zoeken. Steeds zullen de partijen elkaar daarbij in de gaten houden en de ‘machtsbalans’ 

opmaken. Deze processen brengen transformaties van identiteiten met zich mee. Maier stelt:

Participants involved in a conflict – in the mode of negotiations – will use various forms of power but as power 

is very dynamic and related to identity, the transformations of identity of the participants will be related to the 

phases of negotiations.

Het is nu duidelijk dat transformaties van identiteiten het gevolg zijn van onderhandelingen, 

en dat macht daarin een belangrijke rol speelt. Maar hoe beïnvloedt macht de identiteiten van 

de participanten? Om te komen tot een omschrijving van identiteit, gebruikt Maier veel

termen die hierboven reeds aan de orde zijn gekomen. Identiteit is dynamisch, er kleven

sociale en psychologische aspecten aan en het brengt processen van zelfidentificatie en 

categorisering met zich mee. Macht beïnvloedt deze aspecten en processen. Participanten 

schatten in een onderhandeling constant in hoe de machtsverhoudingen liggen. Ze 

categoriseren hun opponenten en veranderen hun eigen zelfidentificatie als reactie op de 

categorisering die hun opponent maakt. Dit proces is constant gaande.

In dit onderzoek is gekeken naar onderhandelingen tussen drie coalitiepartijen. Deze 

onderhandelingen hebben achter gesloten deuren plaatsgevonden. Daarmee is het moeilijk te 

analyseren hoe de verschillende persoonlijke identiteiten van de partijleiders en de identiteiten 

van hun partij zijn getransformeerd. Wel zal gekeken worden naar het resultaat van deze 

onderhandeling zoals opgesteld in het regeerakkoord. Daarmee levert dit onderzoek een 

uitbreiding op het werk van Maier.
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3.8 Identiteit en identificatie

Als theoretische basis voor het derde gedeelte zal het rapport Identificatie met Nederland

(2007) besproken worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in 

opdracht van de Nederlandse overheid onderzoek gedaan naar de manier waarop wordt 

omgegaan met identiteitsvraagstukken en hoe met name de nationale identiteit wordt 

voorgesteld in politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke debatten. Al snel benadrukt 

de raad de sociale aard van identiteiten en de aanname dat ze nooit ‘klaar’ zijn. Tegelijk stelt 

de WRR dat ‘de aandacht voor het situationele en het veranderlijke niet ten koste mag gaan 

van het permanente en kenmerkende’ (p. 42). Omdat identiteiten nooit klaar zijn en er dus 

voortdurend sprake is van ‘ontstaansprocessen’, is het belangrijk vooral te kijken naar de 

processen en mechanismen waarlangs identiteiten ontstaan.

In de zoektocht naar een juiste definiëring van het begrip ‘nationale identiteit’ haalt de 

WRR een citaat aan van Frijhoff (1992: 625), waarin deze stelling wordt geëxpliciteerd. 

Frijhoff stelt:

De identiteit van een nationale gemeenschap ligt in een concrete groep mensen die in wisselwerking met hun 

zelfbeeld en het beeld dat anderen van hen creëren, concrete regels formuleren van in- en uitsluiting en die in de 

praktijk ook hanteren.

Deze wisselwerking tussen zelfbeeld en het beeld van anderen kan alleen optreden door beide

met elkaar te vergelijken. Afwijkende identiteiten worden uitgesloten, overeenkomende 

identiteiten worden ingesloten. Dit proces van in- en uitsluiting is een identificatieproces 

waarin de kaders worden gesteld voor de groep en de identiteiten die hiervan deel kunnen 

uitmaken. De mate van identificatie is bepalend voor de mate van vereenzelviging van de 

identiteit met de groepsidentiteit.

Hoe werken deze identificatieprocessen dan? De WRR onderscheidt drie vormen: 

functionele, normatieve en emotionele identificatie. Functionele identificatie heeft betrekking 

op het lidmaatschap van een groep of gemeenschap zelf. Groepen en gemeenschappen dienen 

altijd een functie en zijn bewust of juist toevallig ontstaan. Groepen hebben ook eigen 

institutionele regels en procedures; daarin herbergen ze eveneens hun eigen identiteit. Mensen 

identificeren zich dus functioneel met de groepen waar ze bijhoren op basis van de doelen die 

deze groepen nastreven. Wanneer iemand toetreedt tot een groep, treedt er decategorisering

op, omdat de bestaande groepsgrenzen worden verlegd naar buiten: de groep wordt groter. 
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Vervolgens treedt er een lichte vorm van categorisering op om de grenzen opnieuw te 

herdefiniëren.

Normatieve identificatie heeft betrekking op het gedrag of het handelen van de leden 

van een groep. Groepsleden delen normen en waarden en hebben als gevolg daarvan ook 

eigen gebruiken, gewoonten en tradities. Door het vertonen van hetzelfde gedrag kan een 

groep zijn identiteit kenbaar maken en zich onderscheiden van andere groepen.

Emotionele identificatie is moeilijker grijpbaar, omdat het gevoel centraal staat. De 

mate van loyaliteit en emotionele verbondenheid met een groep kunnen sterker of minder 

sterk zijn en afhankelijk daarvan een groep sterker of minder sterk categoriseren. Emotionele 

identificatie treedt op bij gevoelens van ‘erbij horen’.

Tegelijk stelt de raad dat het belangrijk is de verschillende vormen in samenhang te 

bezien: identiteit is niet een kwestie van kiezen maar van delen (Koenis in: WRR, p. 200). De 

WRR vraagt zich af hoe emotionele, functionele en normatieve identificatie zich tot elkaar 

verhouden. Functionele identificatie en normatieve identificatie helpen het proces van 

emotionele identificatie te vergemakkelijken en te versnellen. Hoewel andere verbanden op 

het eerste gezicht niet direct zichtbaar zijn, bevestigt de relatie tussen de verschillende 

identificatievormen wel dat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien. De raad staat dan 

ook een geïntegreerde benadering voor.
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4. Methode

4.1 Begripsbepaling

Partijen construeren identiteiten op narratieve wijze; ze geven omschrijvingen van een 

categorie. Deze identiteitsomschrijvingen of categorische omschrijvingen zijn vluchtig in de 

zin dat ze op ieder moment anders kunnen worden opgeschreven en doorgegeven. Bovendien 

zijn ze niet betrouwbaar, daar niet met zekerheid gezegd kan worden dat partijen in hun 

omschrijvingen volledig objectief categorieën formuleren. Het gegeven dat partijen gelijke 

identiteiten op een andere manier kunnen formuleren, ondersteunt die gedachte. Iedere 

omschrijving is een interpretatie van een fenomeen in de door de partijen waargenomen 

werkelijkheid. Er is dan ook een verschil tussen de narratieve formulering van identiteit en 

haar existentiële manifestatie in de werkelijkheid. Partijen gebruiken een vocabulaire om 

identiteiten te construeren. Om die reden zal in het vervolg dan ook niet meer worden 

gesproken van identiteiten, maar van omschrijvingen of identiteitsomschrijvingen.

4.2 Materiaal

Het materiaal dat in deze analyse is gebruikt, bestaat uit de tien verkiezingsprogramma’s van 

de politieke partijen die na de verkiezingen van 2006 in Nederland met minimaal één zetel in 

de Tweede Kamer waren vertegenwoordigd. Tussen de verkiezingen en dit onderzoek is in de 

tussentijd de beweging ‘Trots op Nederland’ opgericht door Rita Verdonk. Deze beweging is 

niet meegenomen in de analyses, omdat ten tijde van dit onderzoek nog geen 

verkiezingsprogramma bestond van deze partij. Bovendien heeft deze partij niet meegedaan 

aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, waardoor identiteitsomschrijvingen niet in 

dezelfde tijd zijn opgenomen als die in andere partijprogramma’s. Omdat identiteiten zich 

onder invloed van de empirie existentieel manifesteren, kan een narratieve constructie ervan 

afwijken van een constructie op een eerder tijdstip. Op dit punt verschillen reeds bestaande 

beleidspunten van Trots op Nederland met de andere programma’s; tussen de verkiezingen 

van 2006 en het ontstaan van TON heeft de empirie haar werk gedaan. Een vergelijkende 

analyse waarin het programma van Trots op Nederland is meegenomen, was dan ook 

onbetrouwbaarder geweest.

De vertegenwoordigende partijen in de Tweede Kamer waarvan de 

verkiezingsprogramma’s wel zijn meegenomen in de analyse, zijn het CDA, de ChristenUnie, 

D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, de PVV, de SGP, de SP en de VVD. Hun 

verkiezingsprogramma’s staan centraal in het eerste gedeelte, waar ze met elkaar worden
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vergeleken. In het tweede deel wordt – naast drie al genoemde partijprogramma’s van de 

coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA – het regeerakkoord geanalyseerd. Dit document 

is later geschreven op basis van onderhandelingen over de drie verkiezingsprogramma’s van 

de coalitiepartijen. Alle materiaal wordt opnieuw aan een analyse onderworpen in het derde 

gedeelte.

4.3 Procedure

De gevolgde procedure bestond uit enkele stappen: de verzameling van 

identiteitsomschrijvingen, een eerste, tweede en derde categorisering en de drie uitgevoerde 

analyses vanuit een verschillend perspectief. Iedere stap zal hieronder worden uitgewerkt.

4.3.1 Verzameling en eerste fase van categorisering

Voorafgaand aan de analyse zijn de benodigde gegevens uit de partijprogramma’s en het 

regeerakkoord verzameld. Hiervoor zijn alle identiteitsomschrijvingen uit deze documenten 

gefilterd. Hieraan voorafgaand is een aantal richtlijnen opgesteld, een aantal criteria dat de 

marges van de selectie vastlegt. Deze selectiecriteria zijn opgenomen in bijlage 1, waarbij ook 

enkele voorbeelden zijn toegevoegd ter verduidelijking. Enkele criteria zijn tijdens het 

screenen toegevoegd, wanneer bleek dat aangetroffen identiteitsomschrijvingen niet volgens 

de tot dan toe bestaande criteria overgeslagen konden worden, maar naar inzicht van de 

onderzoeker van dusdanig irrelevante aard waren, dat overslaan de beste optie was. 

Doorgaans was er dan sprake van een omschrijving die een zo brede categorie construeerde, 

dat er niet of nauwelijks specificaties ontdekt konden worden. Bovendien zijn in de 

documenten alleen de teksten waarin maatregelen werden afgekondigd, meegenomen. De 

inleidende en uitleidende teksten zijn niet geanalyseerd. Het materiaal is twee keer 

doorgenomen om eventuele fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Alle gevonden 

omschrijvingen zijn onder elkaar gezet in een document, dat na voltooiing 169 pagina’s A4 

telde.

Omwille van het tijdsbestek en de overzichtelijkheid is de selectie vervolgens afgeslankt

tot een verzameling omschrijvingen die gegeven werden binnen één beleidsonderwerp: het 

onderwijs. In deze eerste categorisering zijn ook de kindervang en de jeugdzorg meegenomen. 

Daarmee is de analyse uitgevoerd op basis van alle omschrijvingen die opgenomen waren in 

het kader van het jeugdbeleid en de ontwikkeling van jongeren. Enkele uitzonderingen die de 

onderzoeker is tegengekomen, zijn eveneens meegenomen; ‘volwassenenonderwijs’ is 

bijvoorbeeld een omschrijving die wel in het kader van het onderwijsbeleid is gegeven, maar 
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geen relatie vertoont met jongeren. Hoewel alle teksten met maatregelen over onderwijs, 

kinderopvang en jeugdzorg zijn meegenomen, zal in het vervolg alleen worden gesproken 

over het onderwijs, hoewel daar ook de andere aangrenzende terreinen mee worden bedoeld.

Om een structuur aan te kunnen brengen in de lijst, zijn omschrijvingen met gelijksoortige 

kenmerken bij elkaar gezet; er is dus een categorisering gemaakt. Met het oog op de te maken 

categorisering zijn duidelijke verschillen betrouwbaarder in te delen dan vage of overlappende 

verschillen tussen genoemde omschrijvingen. Om die reden is dan ook gekozen voor 

identiteitsomschrijvingen die zijn gegeven in het kader van het onderwijs. Van dit

beleidsterrein ontstond het vermoeden dat de partijen onderling redelijke verschillen zouden 

aantonen. Ook waren op basis van de eerste screening al veel verschillende omschrijvingen 

aangetroffen. Bovendien: naast het gegeven dat discussies over het onderwijsbeleid het laatste 

decennium veelvuldig en fel zijn gevoerd, is het onderwijs bij uitstek het terrein waar 

identiteiten worden vormgegeven. In de jeugd ontwikkelen kinderen zich lichamelijk en 

geestelijk tot wie ze als volwassenen zullen zijn.

Er is bewust gecategoriseerd ná het verzamelen in plaats van tíjdens dit proces; de 

categorisering zou immers op een andere manier plaats kunnen vinden indien nog niet alle 

omschrijvingen overzichtelijk kunnen worden bekeken. Op basis van de hele ‘onderwijslijst’ 

is gekeken naar parallellen, overeenkomsten en verschillen tussen omschrijvingen. De 

categorisering heeft dus plaatsgevonden op basis van en niet voorafgaand aan de zoektocht 

naar identiteiten.

4.3.2 Tweede fase van categorisering

Alle identiteitsomschrijvingen in het onderwijs bleken dusdanig gevarieerd, dat een eerste 

grove indeling is gemaakt die vrijwel alle partijen reeds gemaakt leken te hebben. Zo konden 

grofweg de drie in dit onderzoek gekozen beleidsterreinen (onderwijs, kinderopvang, 

jeugdzorg) onderscheiden worden, waarin identiteiten werden geconstrueerd. Binnen het 

onderwijs werd bijvoorbeeld ‘het schoolmanagement’ geconstrueerd, binnen de kinderopvang

‘voor- en naschoolse opvang’ en binnen de jeugdzorg ‘hulpverleners’.

Het bleek dat omschrijvingen die te maken hadden met de kinderopvang, goed te 

onderscheiden waren van de overige beleidsterreinen. Voor de jeugdzorg en het onderwijs 

gold dat niet; deze beleidsterreinen liepen door elkaar. Zo konden bijvoorbeeld de 

omschrijvingen ‘de spijbelrechter’ en ‘het schoolmaatschappelijk werk’ strikt genomen onder 

beide categorieën worden geplaatst. Daarom is een strikte scheiding gemaakt tussen enerzijds 

omschrijvingen die een relatie met het onderwijs aanduidden, maar niet rechtstreeks 
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betrekking hadden op kennisoverdracht (zoals ‘de Onderwijsinspectie’ of ‘in te stellen 

taskforce “technologie, onderwijs en arbeidsmarkt”) en anderzijds omschrijvingen waaruit 

wel een rechtstreekse relatie met het onderwijs naar voren kwam (zoals 

‘onderwijsinstellingen’ of ‘complete leerfabrieken’).

Zodoende konden drie categorieën worden onderscheiden: kinderopvang, 

onderwijsgerelateerde omschrijvingen en onderwijsbetreffende omschrijvingen. Deze laatste 

categorie was echter nog dusdanig breed, dat deze in vier categorieën is verdeeld. In twee van 

deze categorieën stonden personen centraal in de gegeven omschrijvingen, zoals ‘kinderen uit 

gezinnen met problemen’ of ‘onderwijsconsultant’. In deze twee categorieën zitten 

persoonsgebonden identiteitsomschrijvingen. Het verschil in beide categorieën werd zichtbaar 

door te bepalen aan welke kant de omschreven identiteit in het onderwijssysteem stond: aan 

de aanbiedende kant (zoals ‘docent’) of aan de ontvangende kant (zoals ‘leerling’).

De andere twee categorieën bestaan uit niet-persoonsgebonden omschrijvingen, waarin 

identiteiten centraal staan die wel een rechtstreekse relatie hebben met het onderwijs, maar 

waar tegelijk geen persoonlijke entiteit in voorkomt, zoals ‘school’ of ‘mbo’. Deze 

omschrijvingen konden concreet van aard zijn, dat wil zeggen aanwijsbaar zijn in de 

werkelijkheid: ‘schoolpleinen’ zijn bijvoorbeeld letterlijk aanwijsbaar. Voor de andere niet-

persoonsgebonden categorie geldt dat niet: de ‘havo’ is niet als zodanig aan te raken.

Aan de hand van deze hoofdcategorieën is de analyse uitgevoerd. In het onderstaande 

schema zijn ze nogmaals weergegeven, met een cijfermatige verwijzing naar de bijlage 

waarin ze zijn te vinden. De volledige uitwerking van de categorieën wordt hieronder 

besproken.

Tabel 1 Totstandkoming van hoofdcategorieën

Eerste categorisering Tweede categorisering Zes hoofdcategorieën

Ontvangers van onderwijs (2)Rechtstreekse relatie met het 

onderwijs

Persoonsgebonden identiteiten

Aanbieders van onderwijs (3)

Concrete omschrijvingen (4)Niet-persoonsgebonden identiteiten

Abstracte omschrijvingen (5)

Geen relatie met het onderwijs Omschrijvingen aangaande 

kinderopvang (6)

Geen rechtstreekse relatie met het 

onderwijs

Wel relatie met het onderwijs Onderwijsgerelateerde 

omschrijvingen (7)
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4.3.3 Derde fase van categorisering

Na deze grove indeling is in elk van de zes categorieën een indeling gemaakt door selectie en 

herselectie; na een aantal verschillende indelingen gemaakt te hebben, bleek dat er in iedere 

categorie drie subcategorieën konden worden gemaakt op basis van de aard van de 

omschrijvingen of de specificaties van de omschrijvingen die waren gegeven. Ten eerste 

werden omschrijvingen gegeven die synoniemen van elkaar waren, of ‘bijna-synoniemen’.

Een reeks synoniemen bestaat bijvoorbeeld uit de omschrijvingen ‘docent’, ‘leraar’, 

‘leerkracht’ en ‘onderwijzer’, waartussen moeilijk verschillen zijn aan te wijzen. Bijna-

synoniemen zijn omschrijvingen die weliswaar niet-gelijke identiteiten construeren, maar die 

wel eenzelfde functie bezitten. Zo zijn ‘scholieren’ en ‘studenten’ omschrijvingen die 

verwijzen naar verschillende identiteiten, gelet op het schooltype waar zij deel van uitmaken, 

maar vervullen ze wel allebei dezelfde functie: leren bij een onderwijsinstelling.

Een tweede algemeen herkenbare specificatie in omschrijvingen door de zes 

hoofdcategorieën heen duidt op een kwantiteit: ‘voldoende vervolgopvang’, of ‘het aantal 

kunstopleidingen’. Een derde onderscheid kon worden gemaakt op basis van kwalitatieve 

specificaties. Hieronder vielen doorgaans veel omschrijvingen, omdat deze categorie breed 

omschreven is. Omschrijvingen van ‘betaalbare kinderopvang’ (financiële specificatie) tot 

‘een homoseksuele docent’ (specificatie op persoonlijke kenmerken) tot 

‘bacheloropleidingen’ (specificatie op niveau van onderwijs) werden allemaal tot deze 

categorie gerekend. Tot slot zijn voor enkele van de zes hoofdcategorieën extra specificaties 

bedacht, afhankelijk van de identiteitsomschrijvingen die gegeven werden.

De overige indelingen zijn volgens de structuur van een vertakkingsschema gemaakt. 

Daarbij zijn identiteitsomschrijvingen die onder andere identiteitsomschrijvingen vallen als 

subcategorie gepositioneerd. Zo is de omschrijving ‘onderwijsinstelling’ gecategoriseerd als 

deelcategorie van ‘instelling’ en zijn ‘goedopgeleide docerende kunstenaars’ een 

deelcategorie van ‘kunstenaars voor de klas’. Aan de hand van de specificaties is bepaald in 

hoeverre een omschrijving een hoofdidentiteit of een deelidentiteit construeert. Het 

vertakkingsschema dat zo ontstond, bestond uiteindelijk uit meerdere niveaus, waardoor 

omschrijvingen van elkaar konden worden onderscheiden op mate van specificatie.

Identiteitsomschrijvingen die moeilijk waren te plaatsen, bijvoorbeeld omdat ze onder twee 

categorieën geplaatst konden worden, zijn naar inzicht van de onderzoeker geplaatst. Zo kan 

de omschrijving ‘onderzoekers’ geplaatst worden onder de categorie ‘onderwijsaanbieders’,

omdat ze met hun onderzoek kennis verschaffen; tegelijk kunnen ze geplaatst worden onder 

de categorie ‘onderwijsontvangers’, omdat ze doorgaans in dienst van een onderwijsinstituut
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kennis opdoen over het onderzochte. Van iedere partij is genoteerd hoe vaak de betreffende 

identiteitsomschrijvingen zijn gegeven in hun verkiezingsprogramma. Ook het regeerakkoord 

is hierbij meegenomen. Uiteindelijk ontstond een overzicht waarin duidelijk werd welke 

partijen spraken over welke identiteiten en welke identiteitsomschrijvingen ze daarvoor

kozen.

4.3.4 Analyse

Met het overzicht dat is verkregen door de categorisering van de identiteitsomschrijvingen in 

de politieke documenten zijn de omschrijvingen geanalyseerd volgens een drietal methoden

die corresponderen met de drie gedeelten in dit onderzoek en de perspectieven die 

respectievelijk centraal staan: identiteitsconstructie, macht en onderhandeling, en identificatie.

Voor elk van deze methoden geldt dat niet alleen naar de identiteitsomschrijvingen gekeken

is, maar eveneens naar de context (de maatregel) waarin de omschrijving voorkwam. Het 

voorstellen van een maatregel voor bepaalde omschreven identiteiten impliceert immers een 

stabilisering of een verandering van deze geconstrueerde identiteit; het behoort dan ook tot de 

beïnvloedende factoren van het constructieproces. Maatregelen hebben invloed op ‘het zijn’ 

van identiteiten.

In het eerste gedeelte zijn omschrijvingen van verschillende partijen in het materiaal met 

elkaar vergeleken, door na te gaan met welke reden partijen bepaalde omschrijvingen hebben 

ingezet. De vraag is dus waarom partijen identiteiten construeren zoals ze deze construeren.

Zo construeert de SP in de categorie ‘onderwijsontvangers’ bijvoorbeeld ‘leerlingen met een 

achterstand’ en ‘leerlingen die dat nodig hebben’, terwijl de VVD het in dezelfde categorie 

voornamelijk heeft over omschrijvingen als ‘de beste studenten’, ‘rolmodel’ en ‘succesvolle 

oud-leerlingen’. Door het zoeken naar een gemene deler tussen deze omschrijvingen kan een 

verschil worden blootgelegd als blijkt dat de gemene deler van de ene partij niet overeenkomt

met die van een andere partij. In het bovenstaande voorbeeld zou de gemene deler van de SP 

bijvoorbeeld ‘categorieën die iets missen’ kunnen zijn, en de gemene deler van de VVD 

‘categorieën die iets hebben bereikt’.

Per partij is dan ook een analyse gemaakt, waarvoor in eerste instantie is gekeken welke 

omschrijvingen iedere partij heeft gegeven in elk van de zes hoofdcategorieën. Vervolgens 

zijn deze in het vertakkingsschema met elkaar vergeleken (dat is ontstaan op basis van het 

gefaseerde proces van categorisering, zoals in de paragrafen hiervoor is behandeld). Zo is van 

de PVV bijvoorbeeld genoteerd dat zij binnen de hoofdcategorie ‘concrete omschrijvingen’ 

drie omschrijvingen geeft (‘veilige scholen’, ‘kleinere scholen’ en ‘islamitische scholen’) die 
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allemaal specificaties bevatten over de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Deze drie

omschrijvingen maken een aanzienlijk deel uit van het totaal aantal omschrijvingen dat de 

PVV binnen deze categorie geeft, waardoor dit het belangrijkste aandachtspunt is van deze

partij.

Op die manier zijn de omschrijvingen van alle partijen geanalyseerd binnen iedere 

categorie door te kijken of identiteitsomschrijvingen bij elkaar pasten en indien daarvan geen 

sprake was, of er tussen categorieën een bepaald verband gevonden kon worden. Indien 

identiteitsomschrijvingen niet duidelijk met elkaar konden worden vergeleken doordat ze 

onvoldoende voorkwamen of willekeurig waren verdeeld over categorieën, is gezocht naar 

grotere verbanden over de categorieën heen. Zo heeft GroenLinks bijvoorbeeld in de categorie 

‘onderwijsaanbieders’ de omschrijving ‘leraren die onderwijs geven aan veel scholieren met 

achterstanden of moeilijk lerende jongeren’ gegeven. Tegelijk heeft deze partij het in de 

categorie ‘onderwijsontvangers’ over ‘jongeren die dreigen uit te vallen’. Het is niet 

ondenkbaar dat beide omschrijvingen met elkaar te maken hebben; in dat geval werden de 

omschrijvingen vergeleken aan de hand van overeenkomsten en verschillen tussen de 

maatregelen die in het kader van deze identiteitomschrijvingen gegeven werden.

Andersom kunnen ook omschrijvingen die op het eerste gezicht niet in verband staan met 

elkaar door een maatregel bijeengebracht worden. Zo zouden bijvoorbeeld in het kader van de 

maatregel ‘tegengaan van schooluitval’ identiteiten kunnen worden geconstrueerd zoals 

‘mbo’ers’ en ‘eerstejaars studenten’, die zonder deze overkoepelende maatregel binnen deze 

twee categorieën op het eerste oog niets met elkaar te maken hebben.

Kortom, op basis van het vertakkingsschema is gezocht naar verbanden tussen

identiteitsomschrijvingen, al dan niet via de bijbehorende maatregelen. De resultaten die 

hierbij per partij naar voren zijn gekomen, zijn vervolgens onder elkaar gezet. Op basis van 

deze resultaten is gekeken of er een algemene trend te zien is binnen het politieke spectrum. 

Zijn er duidelijke verschillen in gegeven identiteitsomschrijvingen tussen linkse en rechtse 

partijen? Op basis van dat antwoord is geprobeerd iets te zeggen over de identiteit van partijen 

zelf vanuit de benadering van Foucault, die reeds is besproken.

In het tweede gedeelte wordt vanuit het perspectief van macht en onderhandeling gekeken 

naar identiteitsomschrijvingen. Daarvoor is een methode gekozen die hierop aansluit. In eerste 

instantie is nagegaan op welke manieren de door de regeringspartijen gegeven omschrijvingen 

en eventueel maatregelen overeenkomsten vertonen met die van het regeerakkoord. Zo heeft 

het CDA het bijvoorbeeld over ‘groep 0’ en het regeerakkoord over ‘voor- en vroegschoolse 

educatie (groep 0)’. In deze omschrijving wordt de voorgestelde formulering van identiteit 
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anders geconstrueerd in het regeerakkoord. Omgekeerd is ook gekeken naar omschrijvingen 

uit het regeerakkoord die in geen van de drie programma’s van de coalitiepartijen 

voorkwamen, zoals ‘kinderrechter’; aan de hand van de maatregel die bij deze omschrijving 

hoort, zijn overeenkomstige maatregelen in de partijprogramma’s opgespeurd. Vervolgens is 

gekeken hoe deze omschrijvingen en maatregelen van de partijen zijn vertaald naar het 

regeerakkoord. In hoeverre verschillen deze vertalingen van elkaar? Is er een aantal 

methoden te ontdekken die gebruikt worden om omschrijvingen uit partijprogramma’s op een 

bepaalde manier naar het regeerakkoord te vertalen? Op basis van deze methoden is 

vervolgens gekeken in hoeverre macht en onderhandeling een rol spelen in het 

onderhandelingsproces van identiteitsconstructie.

In het derde en laatste gedeelte zijn de omschrijvingen normatief, functioneel of 

emotioneel gelabeld door te bepalen of in de omschrijvingen en maatregelen mogelijkheden 

werden gevonden tot een van deze methoden van identificatie. Een omschrijving of maatregel 

werd gelabeld als functioneel identificeerbaar wanneer een bepaald lidmaatschap werd 

geïmpliceerd, zoals in de omschrijving ‘vakleerkrachten’, waar individuen zich alleen toe 

kunnen rekenen als ze zich op basis van hun functie (vakleerkracht) kunnen identificeren met 

anderen in deze categorie. Een omschrijving werd als normatief identificeerbaar gelabeld

wanneer identificatie op basis van normen en waarden geïmpliceerd werd, zoals in de 

omschrijving ‘islamitische stagiaire’; de specificatie op religie impliceert eigen normen en 

waarden. Tot slot kregen omschrijvingen een ‘emotioneel’ label wanneer ze een gevoel van 

‘erbij horen’ suggereerden, zoals in de ChristenUnie-maatregel ‘pleegzorg biedt kinderen een 

kans om op te groeien in een normale gezinssituatie’. Deze maatregel suggereert dat kinderen 

onderdeel uitmaken van een normale gezinssituatie, waardoor emotionele identificatie 

vergroot wordt. Gekeken is welke vormen van identificatiemogelijkheden terug te zien zijn bij 

de partijen en in het regeerakkoord. Gekeken is voor elk van de drie vormen of er verschillen 

zijn in gebruik tussen de partijen en het regeerakkoord. Tot slot zijn de partijen en het 

regeerakkoord vergeleken op basis van de identiteitsomschrijvingen uit het eerste gedeelte en 

de identificatiemogelijkheden uit het derde gedeelte.



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 31

5. Analyse deel 1: Identiteitsconstructie in partijprogramma’s

Partijen maken beleid voor categorieën in de samenleving. Deze categorieën – met een eigen 

identiteit – construeren ze door ze te omschrijven. In dit eerste gedeelte van de analyse wordt 

bekeken hoe partijen deze identiteiten omschrijven en op welke manier ze daarin verschillen

van elkaar. Zoals eerder aangegeven zal daarbij ook worden ingegaan op de maatregelen die 

de partijen voorstellen, omdat deze iets zeggen over de identiteitsconstructie die een partij 

maakt; een maatregel impliceert immers een handeling jegens of door de geconstrueerde 

identiteit, welke voortkomt uit een bepaalde zienswijze ten opzichte van een identiteit. 

Uiteindelijk zeggen de omschrijvingen van identiteiten en maatregelen iets over de identiteit 

van partijen zelf. Voor de analyse zijn de zes hoofdcategorieën aangehouden die eerder in dit 

onderzoek zijn gepresenteerd.
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5.1 Socialistische Partij

Een eerste categorische omschrijving in het SP-programma is ‘alle leerlingen’, die van de SP 

allemaal hetzelfde recht krijgen: scholen krijgen een acceptatieplicht om ze aan te nemen.

Kern van deze maatregel lijkt een wens tot volledige toegankelijkheid van het onderwijs te 

zijn. Andere maatregelen ondersteunen dat, waarvoor soms ‘deelidentiteiten’ binnen deze 

algemene categorie worden geconstrueerd: betere toegankelijkheid van speciaal onderwijs 

voor onder andere ‘leerlingen met een lichamelijke handicap’, het tegengaan van uitval en 

betere doorstroommogelijkheden voor ‘leerlingen in de hoogste leerweg’. Ook spreekt de 

partij over ‘basisschoolleerlingen’, die ze een sport- en cultuurkaart wil geven (eveneens een 

vorm van toegankelijkheidbevordering). Ook binnen de kinderopvang wil de SP een betere

toegankelijkheid: ‘laagdrempelige kindercentra in de wijken’ en ‘betaalbare kinderopvang’

(voor iedereen). Met het streven naar volledige toegankelijkheid van het onderwijs impliceert 

de SP dat het onderwijs voor ons samen is, voor de gemeenschap zonder uitzondering.

Iedereen heeft er recht op.

Opvallend is dat de SP vrijwel allemaal deelentiteiten construeert waaruit een bepaalde 

vorm van achterstand blijkt, buiten enkele al genoemde bijvoorbeeld ook ‘leerlingen met 

achterstand’, ‘kleuters met een taalachterstand’, ‘afgestudeerde vmbo’ers’ (achterstand ten 

opzichte van hoger opgeleiden) en ‘leerlingen die dat nodig hebben’ (achterstand door 

aanwezigheid van een behoefte). Uit deze laatste omschrijving blijkt tevens een andere 

partijwens: maatwerk afleveren. Deze wens tot maatwerk rust op de filosofie dat maatwerk 

leerlingen naar de gewenste norm kan helpen; bij achterstand wordt de gedeelde norm immers 

niet gehaald en dat zijn juist de identiteiten die de SP omschrijft.

Voor toegankelijk onderwijs en maatwerk moet volgens de SP worden geïnvesteerd in het 

lesgevend personeel. Daar legt de SP dan ook de nadruk op. De toegankelijkheid wordt onder 

andere beter door een kwantitatieve impuls (meer leraren). Voorwaarde voor maatwerk is een 

kwalitatieve investering (betere leraren). Voorbeelden van identiteitsomschrijvingen die in dit 

kader worden genoemd, zijn ‘startende leraren’ en ‘leraren zonder bevoegdheid’. De voor de 

laatstgenoemde omschrijving voorgestelde maatregel illustreert hoe aan zowel de 

kwantitatieve als de kwalitatieve wens voldaan wordt:

Leraren zonder bevoegdheid worden alsnog gestimuleerd om een volledige opleiding te volgen.

De onderstreepte identiteitsomschrijving is geformuleerd vanuit een kwalitatief perspectief; 

de bevoegdheid is nog niet aanwezig en daarmee is de kwaliteit van de leraar nog 
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onvoldoende. Voor deze kwalitatieve omschrijving wordt echter een maatregel afgekondigd 

die niet alleen een kwalitatief effect, maar ook een kwantitatief effect beoogt: de kans dat 

leraren behouden blijven voor het onderwijs, neemt toe. Ook in ‘losse’

identiteitsomschrijvingen komen wensencombinaties voor: ‘voldoende vakleerkrachten voor 

handvaardigheid, muziek en gymnastiek’ en ‘voldoende gekwalificeerde mensen voor 

tussenschoolse opvang’. De kwaliteitswens wordt zichtbaar in de omschrijvingen 

‘vakleerkrachten’ en ‘gekwalificeerde mensen’, waarmee de SP hun kwaliteit benadrukt.

Wat betreft formuleringen van concrete entiteiten is de omschrijving ‘meer gemengde 

scholen’ noemenswaardig, waarmee de pijlen op het integratieprobleem worden gericht. 

Integratiebevordering is het bevorderen van gelijkheid en overeenkomstigheid tussen 

categorieën, iets dat eerder te zien was bij het beleid rondom docenten (het helpen behalen 

van de norm). De ‘klassen in het speciaal onderwijs’, die kleiner moeten worden volgens de 

SP, passen in de wens tot maatwerk. Tot slot wordt gesproken over ‘een Huis van de 

Geschiedenis’, dat ingericht zou moeten worden met de reden het historisch en democratisch 

besef van de burger te vergroten. Deze omschrijving kan worden gezien als een ondersteuning 

van de eerder genoemde maatregel tot integratiebevordering en daarmee 

gelijkheidsbevordering.

In de categorie met abstracte entiteiten worden omschrijvingen over vrijwel alle 

onderwijsniveaus gegeven. Slechts enkele voorbeelden zijn: ‘basisonderwijs’, ‘vmbo’, 

‘voortgezet onderwijs’ en ‘beroepsonderwijs’. Met deze verscheidenheid aan beschrijvingen 

worden alle jongeren van alle leeftijden en van alle niveaus aangesproken, wat gelijke 

belangrijkheid en gemeenschappelijkheid impliceert.

5.2 GroenLinks

GroenLinks vertoont als partij die in het politieke spectrum naast de SP staat een aantal 

overeenkomsten met de socialisten. Zo zijn beide partijen het eens over de acceptatieplicht en 

ook maatwerk staat hoog in het vaandel van de Groenen. Ook deze partij gaat met name in op 

maatregelen voor de lagere sociale klassen in het onderwijs of hen met problemen: ‘kinderen 

in speciaal onderwijs’, ‘voortijdige schoolverlaters’ en ‘jongeren die dreigen uit te vallen’. 

Deze laatste omschrijvingen behoren gelijk tot een belangrijk aandachtspunt van GroenLinks: 

schooluitval. Twee maatregelen worden heel concreet geformuleerd:

Het aantal voortijdige schoolverlaters wordt binnen vier jaar gehalveerd.

Jongeren die dreigen uit te vallen krijgen een eigen coach of studiebegeleider.
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De laatste maatregel koppelt de aandacht voor schooluitval aan die voor maatwerk. Daarmee 

combineert GroenLinks net als de SP meerdere wensen in één maatregel. GroenLinks stelt 

echter in tegenstelling tot de SP geen norm op als richtlijn om de gelijkheid tussen mensen zo

groot mogelijk te houden, maar neemt met het benadrukken van schooluitval maatregelen om 

de uiterste gevallen binnenboord te houden. De filosofie van GroenLinks lijkt zich dus op een 

minder gedetailleerd niveau te ontwikkelen als het gaat om de grote middengroep die geen 

problemen ondervindt. Daar waar de SP verscheidene groepen expliciet noemt, lijkt 

GroenLinks vooral in te grijpen in het geval van extreme gevallen (schooluitvallers). 

GroenLinks zorgt er dus voor uitschieters niet te verliezen, maar lijkt gelijkheid binnen de 

middengroep minder te benadrukken.

Wat betreft de maatregelen aangaande de aanbieders van onderwijs verschilt GroenLinks 

ook met de SP. De SP stond vooral voor kwaliteit (en verbeterde omvang) van de categorie 

docenten. GroenLinks kiest juist voor de volgende maatregel:

De werkdruk wordt verminderd: leraren geven minder uren les en krijgen betere ondersteuning door 

klassenassistenten, gespecialiseerde vakdocenten en conciërges.

Deze maatregel bestaat uit allemaal bijzaken van het onderwijs. Het zijn voorwaarden die de 

ruimte creëren voor een kwaliteitsimpuls van docenten en het onderwijs, maar er wordt in 

tegenstelling tot de SP niet rechtstreeks ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs.

Noemenswaardig is nog de omschrijving ‘zwarte en witte scholen’ in de categorie 

‘concrete entiteiten’. Deze formulering impliceert een verschil tussen categorieën (op etnische 

kenmerken), daar waar de SP sprak over ‘gemengde scholen’, welke meer de eenheid in 

verscheidenheid (mengsel) benadrukt. GroenLinks lijkt verschillen dus minder te ontkennen 

dan de SP. Dat blijkt ook uit het standpunt rondom de kinderopvang. GroenLinks ziet de 

kinderopvang graag als basisvoorziening, maar stelt hier een keuze: ofwel gratis formele 

opvang, ofwel gesubsidieerde informele opvang; verschil in opvang is dus mogelijk.

5.3 Partij van de Arbeid

Ook de PvdA omschrijft identiteiten op grote lijnen zoals de SP dat doet, maar legt de 

verantwoordelijkheid meer bij de scholier. Zo heeft de PvdA het bijvoorbeeld net als de SP 

over doorstroommogelijkheden, maar construeert het daarvoor de identiteit ‘scholieren die 

willen doorleren’, die volgens de PvdA daartoe moeten worden aangemoedigd. Daarmee legt 

de PvdA in tegenstelling tot de SP niet de nadruk op de zwakte van een categorie, maar op de 
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wil van een categorie. Die gedachte impliceert al een lichte vorm van selectie; de PvdA gaat 

minder ver dan de SP wat betreft openstelling van het onderwijs voor iedereen. Dat blijkt nog 

sterker uit de maatregel over ‘de leerlingen op scholen in het primair onderwijs’, die bij 

voorkeur een afspiegeling zouden moeten zijn van de buurt. Ook door de volgende maatregel 

schemert de filosofie van selectiviteit:

Daarom bepleit de PvdA selectieve migratie. (…) Het betekent dat we actief open staan voor het opnemen van 

mensen die met hun talenten, hoog of laag opgeleid (neem Salomon Kalou) een verrijking voor de Nederlandse 

samenleving kunnen betekenen.

Opvallend is dat de PvdA een paradoxale maatregel lijkt voor te stellen: enerzijds selectie aan 

de poort, met als voorbeeld rolmodellen, anderzijds onafhankelijkheid van de hoogte van de 

opleiding (‘hoog of laag opgeleid’). Een ander ‘selectievoorbeeld’ is te vinden binnen de 

beleidsparagraaf over onderwijsaanbiedende entiteiten, waar twee formuleringen worden 

gegeven: ‘onderwijzend personeel in kansarme buurten’ en ‘hun collega’s in kansrijke 

buurten’. Beide categorieën worden vergeleken en er wordt gesteld dat de specifieke situatie 

waarin ze verkeren, uitmaakt voor de hoogte van hun salaris: een selectiecriterium. De 

kenmerken van categorieën zijn dus bepalend voor de ‘toegankelijkheid’ tot onderwijs, 

beloning of andere middelen.

Terug naar de leraren: de PvdA omschrijft in deze categorie veel identiteiten (zeven keer 

‘leraar’ of een synoniem daarvan). De partij wenst voor deze hele categorie salarisverhoging. 

Om die maatregel als gerechtvaardigd over te brengen, construeert de PvdA een unieke 

identiteit: ‘de ware held van de kenniseconomie’, doelend op degene die voor de klas staat.

Ook dit is een specifiek kenmerk van deze categorie, die de PvdA als belangrijk acht; de partij 

hecht dan ook veel waarde aan erkenning voor docenten.

Wat betreft de concrete omschrijvingen is de PvdA het op grote lijnen met de SP eens: 

kleinschalige scholen en gemengde scholen als afspiegeling van de wijk waarin de school 

staat. Verder moeten scholen samenwerken in het belang van de leerling of de student. De 

volgende maatregel illustreert hierbij goed de aansluiting met de overige standpunten van de 

PvdA:

Universiteiten en HBO-instellingen gaan beter samenwerken, met behoud van eigen identiteit.
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De PvdA stelt hier expliciet dat categorieën verschillen en dat ze verschillend van elkaar 

moeten blijven (‘behoud van eigen identiteit’), maar wijst tegelijkertijd op samenwerking.

Over de kinderopvang stelt de PvdA:

Drie dagen per week opvang zijn gratis. Meer dagen kan tegen bijbetaling naar draagkracht.

De PvdA impliceert hier in de eerste zin gelijkheid na te streven tussen alle ouders. In de 

tweede zin echter wordt die gelijkheid verminderd, hoewel de bijbetaling naar draagkracht 

vorm zal krijgen. Tot slot wenst de PvdA de kinderopvang te zien als een basisvoorziening. 

Deze maatregel lijkt juist gelijkwaardigheid te suggereren:

De PvdA wil kinderopvang als basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar.

5.4 Democraten ‘66

D66 is het meest algemeen in de gegeven omschrijvingen en heeft het vrijwel alleen over de 

categorie ‘leerlingen’. Slechts één keer spreekt zij over vmbo- en mbo-leerlingen, omdat D66 

de uitval wil terugdringen en in deze categorie is de uitval hoog. Verder benadrukt zij ook de 

keuzevrijheid door de acceptatieplicht van scholen voor te staan. Daarmee ligt ze op een lijn 

met de SP en GroenLinks. Over maatwerk zegt D66 het volgende:

D66 wil een einde aan de eenheidsworst in het onderwijs, die alle leerlingen gelijk wil trekken. Het vmbo moet 

meer ‘op maat’ kunnen werken.

In dit kader construeert D66 de identiteit ‘alle leerlingen’, dat als illustratie dient voor de 

huidige situatie. Opvallend is dat in beide zinnen in andere woorden over hetzelfde wordt 

gesproken. De partij gaat niet alleen expliciet uit van maatwerk (individualiteit), maar 

bestrijdt tegelijk het tegenovergestelde: ‘een einde aan de eenheidsworst’ (gelijkheid). De 

wens tot het leveren van maatwerk komt daarmee niet tot stand vanuit de filosofie dat 

iedereen naar eenzelfde norm moet worden geholpen, zoals de SP lijkt te suggereren, maar 

vanuit de gedachte dat maatwerk het gevolg is van het verschil tussen mensen.

Opvallend is ook dat D66 dertien keer over ‘studenten’ spreekt, wat in vergelijking met 

andere partijen vaak is. Voor deze categorie stelt D66 maatregelen voor zoals ‘vrijheid en 

verantwoordelijkheid voor studenten’ en ‘toelating voor iedere student met het juiste 

diploma’. Deze laatste maatregel impliceert zowel individualiteit (alleen zij met het juiste 
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diploma) als gemeenschappelijkheid (iedereen). In ieder geval houdt D66 zich veel meer 

bezig met beleid aangaande studenten dan de SP, die de nadruk juist meer legt op 

onderwijsontvangende entiteiten met een bepaalde vorm van achterstand.

D66 heeft een grote paragraaf gewijd aan het onderwijs. In de categorie ‘aanbieders’ wordt 

alleen al liefst negen keer de identiteit ‘leraar’ of een synoniem daarvan geconstrueerd. Veel 

reeds genoemde maatregelen worden genoemd, waarbij erkenning van de docent, kennis van 

de docent en extra geld voor de docent de belangrijkste zijn. Ook behoud van de jonge leraar 

staat op het wensenlijstje van D66. De partij wil dan ook zowel kwalitatief als kwantitatief 

investeren in de categorie ‘docent’. Voorbeelden van omschrijvingen waaruit de wens tot het 

hebben van kwalitatief goede docenten blijkt, zijn:

een goede leraar - goed opgeleide en excellente docenten - hooggekwalificeerde specialisten - de mensen die bij 

uitstek het beste uit de leerlingen kunnen halen

D66 koppelt de kwaliteit van de docent aan erkenning (‘meer erkenning voor de goede 

leraar’) en aan financiële beloning (‘beter waarderen van goed opgeleide en excellente 

docenten’). Deze koppeling is gebaseerd op de liberale filosofie. Rondom de ‘concrete’ 

omschrijvingen blijkt dat D66 zich onderscheidt van andere linkse partijen, bijvoorbeeld door 

het noemen van een ‘Huis der Culturen’. Daar waar de SP het ‘Huis van de Geschiedenis’

gebruikte als integratiemiddel, stelt D66:

De verrijking van ons land door andere culturen wordt zichtbaar in het Huis der Culturen, waar nieuwe- en 

oorspronkelijk Nederlandse kunstenaars een podium krijgen.

Deze insteek is juist gericht op diversiteit en verscheidenheid in plaats van eenheid. Ook wat

betreft de kinderopvang construeert D66 zowel vanuit een individualistisch als een sociaal

perspectief. Kinderopvang moet betaalbaar (voor iedereen) zijn, onder andere door invoering 

van een kindgebonden budget (maatwerk op basis van individualisme). Daar waar de PvdA de 

kinderopvang verder als basisvoorziening omschrijft, impliceert D66 dat de opvang een 

onderdeel is van het onderwijs:

Door een uitbreiding van de schooluren komt de tussentijdse opvang te vervallen en wordt de voor- en 

naschoolse opvang gereduceerd.
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5.5 Christen Democratisch Appèl

Daar waar de PvdA en D66 veel identiteiten omschreven in de categorie ‘aanbieders’, daar 

neemt het CDA deze leidende positie over in de categorie ‘ontvangers’. ‘Leerling’ of een 

synoniem daarvan wordt elf keer genoemd. Het CDA treft grotendeels eerdergenoemde 

maatregelen over doorstroming en kwaliteit (‘zesjescultuur’) van leerlingen. Maar ook deze 

partij legt een eigen nadruk: verplichtende maatregelen voor de leerling. Een heel aantal 

identiteitsomschrijvingen kan als voorbeeld worden genoemd:

• (…) dat alle jongeren een verplichte maatschappelijke stage van drie maanden volgen tijdens hun schooltijd.

• (…) dat kinderen met forse taalachterstanden vanaf hun derde jaar onderwijs krijgen. Leerlingen die daarna 

nog taalachterstanden hebben, krijgen via bijvoorbeeld schakelklassen gericht onderwijs;

• Vangnetvoorzieningen zijn van belang voor leerlingen die moeilijk zijn te hanteren op school. 

Mogelijkheden voor deze groep om een verlengde schooldag te maken, zijn eveneens van betekenis. 

Middelen daarvoor wil het CDA wel koppelen aan prestatieafspraken.

• Ouders van probleemjongeren gaan verplicht op een begeleidingscursus (…)

Het eerstgenoemde voorbeeld omschrijft de algemene categorie; de laatste drie hebben 

betrekking op deelgroepen en hebben, net als bij de SP het geval is, betrekking op 

onderwijsontvangende entiteiten met een bepaalde vorm van achterstand. Ook binnen de 

kinderopvang legt het CDA de nadruk op verplichting: ‘scholen moeten zo nodig verplicht 

worden opvang aan te bieden’. Het verplichtende karakter is er constant op gericht iedereen 

op het rechte pad te krijgen: een vorm van integratie.

Die integratiefunctie is ook terug te zien binnen de onderwijsaanbiedende kant. Het CDA 

spreekt daar over het uitwisselen van docenten tussen scholen met als doel meer kennis over 

elkaars achtergronden en cultuur. Ook in de ‘concrete’ categorie wordt dit zichtbaar doordat 

het CDA enkele voorbeeldidentiteiten omschrijft: ‘de vriendschapsscholen in Rotterdam’ en 

‘scholen in het buitenland’ zijn scholen die deelnemen aan uitwisselingsprojecten in het kader 

van overdracht van kennis over elkaars cultuur.

Behalve integratie wordt ook samenwerking hooggeacht: de omschrijving ‘brede school’ 

impliceert bijvoorbeeld samenwerking. Ook wordt diverse keren gesteld dat Nederlandse 

instellingen veel moeten samenwerken. Binnen de onderwijsgerelateerde categorie omschrijft 

het CDA ‘centra voor jeugd en gezin’, waar ook samenwerking wordt geambieerd:
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Ouders en kinderen met opvoedingsvragen kunnen terecht in een Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle betrokken 

instellingen en partijen rond kind en gezin werken daar samen aan preventie, vroegtijdige signalering en zo 

nodig hulp.

Met deze ‘samenwerkingsgedachte’ wordt erkend dat identiteiten ongelijk aan elkaar zijn en 

het samen moeten doen.

Het CDA ziet voor samenwerking en integratie een belangrijke rol weggelegd binnen het 

onderwijs, waarvan de kwaliteit moet toenemen. In dat proces spelen de docenten een 

belangrijke rol. Voor deze docenten wil het CDA waardering, blijkt uit twee (hieronder 

onderstreepte) identiteitsomschrijvingen die de partij geeft:

Het CDA gelooft in de inbreng van bevlogen onderwijsgevenden, gedreven door de liefde voor hun vak. (…) 

Deze leraren zijn de beste ambassadeurs voor het werken in het onderwijs (…)

Van deze categorie noemt het CDA enkele eigenschappen die de manier aangegeven waarop 

docenten worden gezien:

• Zij onderwijzen niet alleen wat ze weten, maar vooral ook wie ze zijn (identiteit en uniciteit);

• Daarmee dragen zij waarden en normen uit (plichtskarakter);

• Zij onderhouden ook het contact tussen de school en het ouderlijk huis (samenwerking en integratie).

Op het gebied van het jeugdbeleid zet het CDA vanuit hetzelfde integratie- en 

samenwerkingsperspectief zijn beleid voort. In allesomvattende omschrijvingen zoals ‘alle 

betrokken instellingen en partijen rond kind en gezin’ en maatregelen zoals bundeling van 

voorzieningen voor gezinnen en jongeren in ‘centra voor jeugd en gezin’ blijkt deze wens tot 

gemeenschappelijkheid en samenwerking. Opvallend op het gebied van jeugdzorg is dat het 

CDA twee keer spreekt over rechten in plaats van plichten: ‘meer rechten voor pleegouders’ 

en ‘het recht op jeugdzorg’. Een laatste bijzonderheid is de omschrijving ‘oppasgrootouders’ 

in het kader van recht op toeslag bij het regelen van ‘informele kinderopvang’.

5.6 ChristenUnie en Staatkundig Gereformeerde Partij

De kleine christelijke partijen tonen enkele verschillen als het gaat om de manier waarop zij 

tegen leerlingen aankijken. De ChristenUnie stelt de behoeften van de leerling centraal: 

stageplekken, leer/werktrajecten, deskundigheidsbevordering en ruimere middelen. Ook hier 

hebben uitval en maatwerk prioriteit. De SGP daarentegen gaat juist uit van de behoefte van 
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de aanbiedende partij en de ondergeschikte rol van de leerling: de acceptatieplicht gaat niet 

door, leerlingen moeten bepaalde kledingrichtlijnen volgen en ze moeten hun normen en 

waarden kennen. Wellicht ook vanwege dit verschil construeert de ChristenUnie net als de SP 

‘zwakke’ identiteiten: ‘zorgleerlingen’, ‘gehandicapte kinderen’, ‘jongeren zonder vast 

diploma en zonder vast werk tot hun 23e levensjaar’ en ‘mensen die op de wachtlijst staan 

voor GGZ of de jeugdzorg’. De SGP daarentegen construeert geen enkele ‘zwakke’ identiteit. 

Slechts één omschrijving wordt gegeven, maar wel een vanuit de behoefte van de 

aanbiedende entiteit: ‘docenten die te maken hebben met kinderen en leerlingen die veel extra 

aandacht nodig hebben’. De voorgestelde maatregel omtrent deze identiteitsomschrijvingen is 

voordelig voor deze docenten: een hoger salaris.

De ChristenUnie construeert eenzelfde soort identiteit: ‘leraren aan scholen met veel 

achterstandsleerlingen en zorgleerlingen’. Het verschil met de SGP is echter dat het effect van 

de voorgestelde maatregel via de docent uiteindelijk bij de leerling terechtkomt. De 

deskundigheid van deze categorie wordt bevorderd en men krijgt ruimere middelen om het 

werk goed te kunnen blijven doen. Dit doel wordt nagestreefd door aan een voorwaarde te 

voldoen, waarvoor twee categorieën worden geconstrueerd: ‘onderwijsassistenten’ en 

‘conciërges’. Hierdoor kan de leraar zich weer volledig richten op het onderwijs. Een laatste 

verschil in het onderwijsbeleid tussen beide partijen, in de categorie ‘concrete identiteiten’, is 

een verschil in nadruk. De ChristenUnie omschrijft op basis van religie (‘islamitische 

scholen’). De SGP geeft omschrijvingen vanuit het perspectief van etniciteit: ‘zwarte 

scholen’.

Wat betreft de kinderopvang is het interessant de discussie breder te trekken naar het 

verschil tussen de drie christelijke partijen. Zoals gesteld oppert het CDA de mogelijkheid tot 

informele kinderopvang met de omschrijving ‘oppasgrootouders’. Tegelijk stelt deze partij 

echter dat bij de keuze van ouders voor formele opvang, scholen een plicht hebben deze aan te 

bieden. De ChristenUnie is hier juist op tegen: ‘scholen mogen de ouders van hun leerlingen 

voor- en naschoolse kinderopvang aanbieden, maar zijn daartoe niet wettelijk verplicht’. In 

combinatie met het voorgestelde kindgebonden budget impliceert deze maatregel een grotere 

nadruk op informele opvang. De SGP is faliekant tegen kinderopvang. Deze partij benadrukt 

verschillende negatieve gevolgen, waaronder de maatregel dat de kosten van opvang voor de 

werkende ouders zelf zijn. In dit laatste geval wordt een andere identiteit gecreëerd in 

dezelfde discussie.
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5.7 Vereniging voor Vrijheid en Democratie

De VVD is schaars in het geven van omschrijvingen over de onderwijsontvangende partij. 

Een aantal keren wordt middels de omschrijving ‘leerling’ verwezen naar de relatie tussen 

theorie en praktijk en de relatie tussen de leerling en de school, die beide goed moeten zijn. 

De VVD koppelt deze eerste maatregel aan het vmbo, waar praktijkonderwijs belangrijker 

moet gaan worden. De partij heeft het dan ook in feite over vmbo-leerlingen. Daarmee wordt 

een bekende eigenschap van de stereotiepe vmbo-leerling benadrukt. In dat kader wordt ook 

de ‘succesvolle oud-leerling’ omschreven, die de praktijk dichterbij kan brengen en op school 

komt vertellen. De VVD omschrijft deze identiteit verderop als ‘rolmodel’. Daarnaast worden 

relatief veel identiteiten genoemd die het goed doen of goed hebben gedaan: ‘de beste 

studenten’, ‘creatief toptalent’, ‘net-afgestudeerden’ en ‘succesvolle oud-leerlingen’. De 

leerling moet dus kwalitatief goed worden opgeleid; de nadruk ligt op de prestatie.

Die kwaliteit moet aan de andere kant ook aangeboden worden. Daarom formuleert de 

VVD identiteiten als ‘een goede leraar’, ‘een middelmatige leraar’, ‘een goede vmbo-leraar’ 

en ‘een matige vwo-leraar’. Zij koppelt kwaliteit van docenten aan de hoogte van het salaris. 

Door het voorbeeld aan te halen van een goede vmbo-leraar en een matige vwo-leraar, wordt 

ontkracht dat de hoogte van de opleiding bepalend is voor de hoogte van het lerarensalaris. De 

VVD schenkt hier dus aandacht aan de prijs/kwaliteitverhouding en wil deze doelstelling 

bereiken door de salarissen te controleren. Ook hier is prestatie de norm.

Op algemener niveau, binnen de categorie ‘concrete omschrijvingen’, zet de VVD het 

beleid vanuit dit perspectief voort. De aandacht gaat vooral uit naar ambitie, waaraan het in 

het hoger onderwijs te veel ontbreekt. De kwaliteit moet omhoog. Twee sleutelwoorden 

spelen daarin een belangrijke rol: samenwerking en concurrentie. Deze begrippen lijken 

tegenover elkaar te staan. De VVD wil enerzijds samenwerking voor toponderzoek en 

anderzijds concurrentie op onderwijs: differentiatie in collegegelden en selectie van nieuwe 

studenten. Op de basisschool geldt precies hetzelfde: het algehele kennisniveau moet omhoog 

(net als op de middelbare school) en het is jammer wanneer kinderen al met een achterstand in 

groep 1 van de basisschool beginnen (vandaar de formulering ‘kinderen die te laag scoren’, 

waarbij eveneens het ideaal van presteren wordt geïmpliceerd).

Wat betreft de kinderopvang herhaalt de VVD enkele keren haar standpunt dat de 

kinderopvang gratis moet worden, maar wel voor een specifiek omschreven categorie:

‘werkende en ondernemende ouders’. Ook hier hamert de VVD dus op prestatie. Daarnaast 

koppelt de partij de kinderopvang aan het onderwijs door specifieke deelomschrijvingen van 

deze entiteit te geven die de relatie tot de school benadrukken (‘voor- en naschoolse opvang’, 
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‘buitenschoolse opvang’). De VVD spreekt dus over opvang in relatie tot het onderwijs, 

waardoor de categorie ‘kinderopvang’ gezien wordt als hangend aan de onderwijscategorie en 

zorg en onderwijs (c.q. carrière) aan elkaar worden gekoppeld. Kwaliteit, prestatie, 

samenwerking en concurrentie zijn de sleutelwoorden voor deze partij.

5.8 Partij voor de Vrijheid en Partij voor de Dieren

Hoewel deze partijen op het eerste gezicht niet dicht bij elkaar staan in het politieke spectrum, 

worden ze hier toch gezamenlijk behandeld; overeenkomst in deze analyse is dat ze zich 

allebei nauwelijks uitlaten over de onderwerpen die in dit onderzoek behandeld worden. De 

PVV gaat met name in op voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs. Zo stelt de partij aan 

de onderwijsaanbiedende kant twee maatregelen voor: ‘meer docenten voor de klas’ en 

‘primaat bij docenten’. Het onderwijs moet plaatsvinden in ‘veilige scholen’ en ‘kleinere 

scholen’. Er komt een moratorium op ‘islamitische scholen’. De PVV wenst ook afschaffing 

van ‘tweede fase/studiehuis’ en ‘vmbo’ en herinvoering van ‘ambachts- en tuchtscholen’. Ook 

wil de partij de wachtlijsten in de jeugdzorg wegwerken. Slechts één keer geeft de PVV een 

inhoudelijk standpunt: een verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.

De PvdD stelt dat de leerling centraal moet staan en dat het vakonderwijs in ere moet 

worden hersteld. Bijzondere aandacht is er voor ‘natuuronderwijs’, ‘bewegingsonderwijs’ en 

‘zwemonderwijs’. Het aantal formuleringen is echter dusdanig beperkt, dat ze niet serieus 

meegewogen kunnen worden in deze analyse.

5.9 Overzicht van partijen en narratieve identiteiten

De bovenstaande discussie legt enkele opvallende verschillen bloot tussen de partijen als het 

gaat om de gebruikte identiteitsomschrijvingen en de bijbehorende maatregelen. Hoewel 

enkele brede categorieën relatief algemeen worden omschreven en in meerdere 

verkiezingsprogramma’s voorkomen, zeggen de partijen met name met hun specifieke 

omschrijvingen iets over hun eigen identiteit. Door specifieke categorieën te omschrijven, 

wordt immers duidelijk hoe partijen tegen deze categorieën aankijken. De bijbehorende 

maatregelen die voorgesteld worden, tonen bovendien aan waar de beleidsprioriteiten worden 

gelegd en welke idealen partijen nastreven.

De linkse partijen SP en GroenLinks besteden vooral aandacht aan identiteiten die op een 

of andere manier gekenmerkt worden door een bepaalde zwakte, van waaruit de aandacht 

wordt gevestigd op het recht van categorieën eenzelfde niveau (maatschappelijke norm) te 

bereiken. Zo is de norm ‘recht op onderwijs’ op alle categorieën van toepassing. Het 
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socialistische gedachtegoed dat door beide partijen in meer of mindere mate aangehangen 

wordt, komt tot uitdrukking in de wens gelijkheid te bevorderen tussen sterke en zwakke 

identiteiten. De PvdA, die in het politieke spectrum links tegen het midden aanzit, maakt al 

meer onderscheid; hoewel het ideaal van gelijke normen voor iedereen in de maatregelen tot 

uiting komt, worden verschillen tussen categorieën in de maatschappij erkend. Daarom zijn 

zowel selectief beleid als gelijkheidsbevordering belangrijke filosofieën waarop het 

programma van de PvdA rust. Ze worden bij deze partij in dezelfde ideologie geïntegreerd.

Datzelfde geldt ook voor D66, hoewel deze partij, die ook liberale opvattingen heeft, een 

veel bredere algemene norm hanteert. ‘Het tegengaan van de eenheidsworst’ en ‘maatwerk’

duiden op deze liberale insteek, die volgens D66 mogelijk is binnen een ruime 

maatschappelijke norm (maatwerk voor mensen, omdat mensen verschillend zijn). Hier treedt 

dan ook een verschuiving op in vergelijking met de linkse partijen: de homogene norm

vervaagt, de verscheidenheid van de categorieën binnen het maatschappelijk kader wordt 

meer en meer erkend. Op rechts, bij de VVD, is juist te zien dat het recht op de norm minder 

belangrijk wordt en dat de nadruk wordt gelegd op prestatie en de plicht op de norm

(presteren tot de top van het eigen niveau). Individuen worden als individuen benaderd. 

Daarmee hanteert de VVD geen homogene, maar een heterogene norm en gaat deze partij uit 

van een heterogeen kader.

De christelijke partijen zijn eensgezind als het gaat om de benadering van categorieën. De 

maatschappij wordt door deze partijen benaderd als een heterogeen fenomeen. Ook is de norm 

voor de christelijke partijen heterogeen in de zin dat deze niet vaststaand is en voor iedereen 

opgaat. Iedere categorie moet dan ook naar zijn eigen maat worden gemeten. Wel leggen de 

drie christelijke partijen alle een ander accent. De brede volkspartij CDA benadrukt zowel de 

rechten (zoals de linkse partijen dat ook doen) als de plichten, overeenkomstig de ideologie 

van de rechtse partijen. In die zin komt de positie van het CDA in het politieke spectrum 

overeen met de manier waarop ze spreken over bepaalde omschrijvingen. De ChristenUnie 

legt de nadruk op de leerling als ontvanger van onderwijs en sluit daarmee aan bij de linkse 

partijen. De SGP benadrukt juist de positie van de docent als aanbieder van onderwijs en kiest 

daarmee voor een meer rechtse insteek.

Door het geven van identiteitsomschrijvingen en het leggen van aandachtspunten 

positioneren partijen zich op deze manier ten opzichte van andere partijen. Linkse, rechtse en 

christelijke partijen onderscheiden zich op die manier van elkaar. Om in termen van Foucault 

te blijven: subjectiviteit wordt door iedere partij op een andere manier gedefinieerd.
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6. Analyse deel 2: Macht, onderhandeling en categorisering

In het tweede gedeelte wordt de manier waarop identiteiten in de partijprogramma’s van de 

drie coalitiepartijen zijn omschreven, vergeleken met de manier waarop dat is gebeurt in het 

regeerakkoord. Het zal blijken dat de verschillen tussen zelfgeformuleerde identiteiten en 

onderhandelde identiteitsformuleringen de gevolgen zijn van de toepassing van enkele ‘trucs’.

Deze trucs zullen hier worden gepresenteerd. Ze zullen aan de hand van voorbeelden worden 

geïllustreerd en komen aan bod in willekeurige volgorde, zonder de indeling en structuur van 

de zes hoofdcategorieën aan te houden.
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6.1. ‘Ontcategoriseren’ van categorieën

Een eerste methode die de partijen gebruikt hebben bij de constructie van een gezamenlijke 

identiteit, is de ‘ontcategorisering’ of veralgemenisering van categorieën. Daar waar de 

regeringspartijen veelal specifiek in detail traden, daar worden identiteiten in het 

regeerakkoord zo breed mogelijk omschreven. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de 

categorie ‘concrete entiteiten’, waar de partijen enkele identiteiten formuleren:

CDA: de vriendschapsscholen in Rotterdam - scholen in het buitenland -

brede scholen - sportactieve scholen

PvdA: de gewenste school - gemengde scholen - de gewone school

ChristenUnie: andere scholen - deze scholen - school voor speciaal onderwijs

Het regeerakkoord spreekt alleen over ‘scholen’ en differentieert niet naar een specifieker 

niveau. Het omschrijft de identiteit ‘school’ dus in de meest brede zin van het woord. Dat is 

ook het geval wanneer gesproken wordt over equivalente omschrijvingen zoals ‘instellingen’, 

of toegespitst op het onderwijs, ‘onderwijsinstellingen’. De partijen omschrijven entiteiten 

voor het overgrote deel ook op hetzelfde niveau als in het regeerakkoord gebeurt, maar 

daarnaast creëren ze subcategorieën waar ze beleid voor maken. Hoewel alle partijen dit doen, 

gaat de PvdA hierin het verst. Door het toevoegen van specificaties in de vorm van een 

bijvoeglijk naamwoord (‘gemengde scholen’, ‘de gewenste school’) of door de aard van de 

entiteit specifiek te omschrijven (‘instellingen voor cultuureducatie’) is deze partij 

gedetailleerder dan de andere twee partijen.

Een ander voorbeeld illustreert eenzelfde veralgemenisering. Het CDA gaat specifiek in op 

leerlingen met een taalachterstand als ze op de basisschool komen. Daarom zou een ‘groep 0’ 

verplicht moeten zijn volgens de christendemocraten. In het regeerakkoord wordt echter een 

bredere maatregel genoemd (‘er komt een breed programma om taalachterstanden weg te 

werken’) door over het primair onderwijs te spreken in het kader van de aansluiting tussen 

voorschoolse vormen en de basisschool. Als onderdeel wordt ook de voorgestelde CDA-

maatregel genoemd; het verplichte karakter van een groep 0 is optioneel opgenomen als 

mogelijkheid voor scholen in een grotere opsomming.

In de ‘abstracte’ categorie is eenzelfde verdeling te zien. Het regeerakkoord spreekt over 

een aantal globale stromingen binnen de onderwijssector (voortgezet onderwijs, 

beroepsonderwijs, hoger onderwijs, regulier onderwijs en speciaal onderwijs). Al deze 

stromingen worden ook door minimaal één coalitiepartij genoemd. De partijen, en met name 
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de  PvdA, omschrijven binnen deze stromingen gedetailleerder enkele substromingen die niet 

aan bod komen in het regeerakkoord.

6.2 Categoriseren van categorieën

Het omgekeerde van de ontcategorisering komt eveneens voor. Uit een brede 

identiteitsomschrijving, aangehangen en geformuleerd door één partij, kan een subcategorie 

ontstaan die erkend wordt door alle partijen. Een voorbeeld uit het regeerakkoord, de 

kinderopvang, illustreert deze ‘vernauwingsmethode’ van de omschrijving. Op dit terrein

worden in het regeerakkoord twee voor deze analyse relevante maatregelen genoemd.

Ten eerste krijgen tweeverdieners die gebruik maken van informele kinderopvang een 

betere toegang tot financiële ondersteuning. Deze maatregel wordt onderschreven door alle 

drie partijen, maar de identiteitsomschrijving is smaller dan de omschrijving die de PvdA had 

geïntroduceerd; die partij wilde ondersteuning voor alle vormen van kinderopvang. Door het 

woord ‘informeel’ waar de christelijke partijen de nadruk op leggen, wordt de maatregel 

acceptabel voor alle partijen, die wel als gevolg heeft dat de wens van in dit geval de PvdA 

slechts gedeeltelijk in vervulling gaat. Het CDA verwerkt hiermee een ander ‘informele’ 

omschrijving, ‘oppasgrootouders’, impliciet in het regeerakkoord als subcategorie, zonder 

deze entiteit in het akkoord te omschrijven. Daarnaast krijgt de kinderopvang een 

onderwijzende functie (taalachterstanden wegwerken). Ook hier beteugelen de christelijke 

partijen de maatregelen van de PvdA; deze partij is voor kinderopvang als basisvoorziening, 

met integratie van alle voorschoolse voorzieningen. Het regeerakkoord noemt met de 

taalachterstanden echter slechts een onderdeel uit het totale voorschoolse programma van de 

PvdA.

6.3 Construeren van nieuwe categorieën

In het regeerakkoord komt de omschrijving ‘kinderrechter’ voor zonder dat deze terug te 

vinden is in de programma’s van de drie partijen. Deze constructie komt voort uit andere 

identiteiten en maatregelen, waarmee een sneller toezicht door de partijen nagestreefd wordt. 

De regeringspartijen en het regeerakkoord stellen respectievelijk:

CDA: Ondertoezichtstelling moet al mogelijk zijn voordat een jongere echt aan het ontsporen is.

ChristenUnie: Gezinnen waar de zorg en de opvoeding van kinderen zorgwekkend is, krijgen begeleiding.
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PvdA: Betere opvoedingsondersteuning en gezinscoaching voor ouders die het alleen niet redden. Als 

er signalen zijn dat het met een kind de verkeerde kant opgaat, moet worden ingegrepen. 

Ouders die weigeren mee te doen, kunnen daartoe worden gedwongen.

Regeerakkoord: Wetgeving zal aan de Kamer worden voorgelegd waarmee de kinderrechter in een fase voordat 

sprake is van ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind, een lichtere maatregel 

zoals verplichte opvoedingsondersteuning kan opleggen.

Alle partijen spreken op een eigen manier over de vorm van toewijzing van kinderen 

(respectievelijk ‘ondertoezichtstelling’, ‘begeleiding’ en ‘gezinscoaching’). In het 

regeerakkoord is een identiteit met een machtspositie geconstrueerd, die al deze verschillende 

vormen kan opleggen. Zo kunnen de maatregelen van alle partijen worden ingewilligd.

6.4 Verruimen van categorieën met explicitering van detail

Naast de ‘kinderrechter’ komt er nog een nieuw geformuleerde identiteitsomschrijving in het 

regeerakkoord voor zonder dat deze in een van de partijprogramma’s wordt genoemd. Deze is 

echter tot stand gekomen volgens een andere methode. Het gaat om de omschrijving 

‘instellingen in het (beroeps)onderwijs’. Het regeerakkoord heeft deze omschrijving 

opgenomen in het kader van de wens de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven 

te verbeteren. Dit standpunt (en dus geen omschrijving van identiteit) noemen zowel het CDA 

als de ChristenUnie. Zij zeggen respectievelijk:

CDA: (…) goede betrekkingen tussen beroepsopleidingen in het daarvoor relevante

beroepenveld/bedrijfsleven verder stimuleren, (…)

ChristenUnie: Het beroepsonderwijs zal moeten zorgen voor de aansluiting met de beroepspraktijk.

De PvdA is veel algemener van toon en heeft het over ‘kansen voor innovatie via 

publiekprivate samenwerking’. Het grijpen van deze kansen is een veel breder geformuleerd 

voornemen. Het regeerakkoord koppelt deze brede insteek aan de wens van de christelijke 

partijen, die een specificatie willen hebben naar het beroepsonderwijs:

Een goede samenwerking en uitwisseling tussen universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het bedrijfsleven 

komt het innoverende vermogen van onze economie ten goede. Hier ligt een belangrijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van instellingen in het (beroeps)onderwijs en van werkgevers.

Door het gebruik van haken in ‘(beroeps)onderwijs’ wordt deze omschrijving in het 

regeerakkoord breder getrokken en heeft de maatregel betrekking op de gehele categorie. 
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Tegelijk is het detail (categorie ‘beroepsonderwijs’) aangegeven. De omschrijving bevat nu 

beide maatregelen en beide identiteitsconstructies.

6.5 Construeren van categorieën tot synoniemen

Een variant op de verruiming met explicitering van detail vinden we bij variaties in de 

omschrijving van enkele schooltypes. Het regeerakkoord rept over vijf vormen: 

peuterspeelzalen, basisscholen, hogescholen, universiteiten en kenniscentra. Hieraan zijn geen 

verdere specificaties verbonden. Bijzonder is dat peuterspeelzalen drie keer genoemd worden 

in het regeerakkoord, terwijl CDA en PvdA slechts één keer hierover spreken en de 

ChristenUnie zelfs helemaal niet. Het CDA spreekt wel twee keer over ‘groep 0’, dat 

eenzelfde functie als de peuterspeelzaal dient. Het standpunt van de PvdA is overgenomen in 

het regeerakkoord. Het standpunt van het CDA is eveneens verwerkt, maar daarbij worden 

beide identiteitsomschrijvingen genoemd. Zowel ‘peuterspeelzalen’ als ‘groep 0’ wordt in één 

adem genoemd:

Kinderen waarbij op driejarige leeftijd door het consultatiebureau of elders een taalachterstand wordt

geconstateerd, zullen via kinderopvang/peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie (groep 0) en aparte 

(schakel)klassen op het vereiste niveau worden gebracht.

Door ‘groep 0’ in een nevenschikkende opsomming op te nemen, gelijkwaardig aan onder 

andere peuterspeelzalen, worden de verschillen tussen de categorieën kleiner gemaakt.

6.6 Erkennen noch ontkennen van categorieën

De PvdA en de ChristenUnie spreken beide over het kenmerk ‘omvang’ van de school, dat ze 

willen beïnvloeden. De PvdA heeft het over ‘kleinere scholen binnen grotere bestuurlijke 

eenheden’, de ChristenUnie geeft de omschrijving ‘kleinere scholen in de buurt’. Het CDA 

geeft een dergelijke omschrijving niet, maar pleit binnen het onderwijs eveneens voor 

kleinschaligheid. Op hoofdlijnen zijn de partijen het dus eens; met de toevoeging ‘binnen 

grotere bestuurlijke eenheden’ staat de PvdA echter alleen in deze kwestie. In het 

regeerakkoord wordt dat als volgt opgelost:

Het kleinschalig organiseren van scholen, eventueel binnen bestaande grootschalige verbanden, zal worden 

bevorderd.
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De toevoeging van de PvdA wordt niet zodanig overgenomen, noch weggenomen door de 

toevoeging ‘eventueel’. Daarmee wordt feitelijk geen duidelijkheid verschaft. Tegelijk wordt 

ook de eigenschap die de PvdA koppelt aan een entiteit als een activiteit geformuleerd in de 

maatregel. De totstandkoming van de door de PvdA geconstrueerde identiteit zal dan ook 

afhangen van het al dan niet uitvoeren van die activiteit.

6.7 De macht van de meerderheid

De macht van de meerderheid of de macht van de sterkste kan van doorslaggevende betekenis

zijn voor het opnemen van een omschrijving. Als voorbeeld kan ‘de brede school’ worden 

genomen. Het CDA noemt het belang van de brede school, maar noemt geen concrete 

maatregelen. De PvdA stelt in de lopende tekst dat de partij het verder uitbouwen van brede 

schoolactiviteiten aanmoedigt, ook zonder concrete maatregelen te noemen. Daarmee zitten 

regeerakkoord en de grootste twee coalitiepartijen op één lijn. De ChristenUnie zegt als 

kleinste partij niets over dit onderwerp. De twee grootste partijen hebben hierdoor de ruimte 

en bovendien de positie om een dergelijke omschrijving op te nemen in het akkoord: de macht 

van de meerderheid.

Een ander voorbeeld laat nog duidelijker zien hoe dominant een van de partijen kan zijn in 

de opname van een maatregel in het regeerakkoord: de macht van de sterkste. In het 

regeerakkoord is één zin uit het CDA-verkiezingsprogramma vrijwel letterlijk overgenomen.

CDA: De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en kenniscentra en het 

bedrijfsleven dient verder verbeterd te worden.

Regeerakkoord: De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het 

bedrijfsleven moet verder verbeterd worden.

6.8 De macht van de minderheid

Ook het omgekeerde is mogelijk. ‘Zorgleerlingen’ (die worden geïntegreerd in het reguliere 

basisonderwijs) worden in het regeerakkoord één keer aangehaald. De ChristenUnie is de 

enige partij die indirect een standpunt inneemt over zorgleerlingen (deskundigheid van het 

speciaal onderwijs mag niet verloren gaan). Daarop aansluitend stelt de ChristenUnie voor 

deskundigheidsbevordering en ruimere middelen op scholen te realiseren. Het regeerakkoord 

neemt deze maatregel, weliswaar in andere bewoordingen, over.

Een ander voorbeeld laat het omgekeerde zien. In de categorie ‘persoongebonden 

omschrijvingen’, subcategorie ‘ontvangers van onderwijs’, worden door de PvdA en de 



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 50

ChristenUnie enkele omschrijvingen gegeven voor de categorie ‘mbo’ers’ vanwege het 

voorstel deze groep een OV-kaart te verschaffen. Hierover wordt, ondanks een (numeriek 

gezien) meerderheidsstandpunt, niet over gesproken in het regeerakkoord.

6.9 Loskoppelen van categorieën en maatregelen

Wanneer de partijen beleid maken rondom een bepaalde entiteit waarvan maatregelen niet 

volledig unaniem worden ondersteund, kan dat een reden zijn deze maatregelen niet 

rechtstreeks aan deze entiteit te koppelen. Een goed voorbeeld is te vinden in de categorie van 

aanbieders, als het over mensen gaat en identificatie groter wordt:

Het streven is te komen tot vermindering van de werkdruk en verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. (…) 

Een breed samengestelde commissie zal gevraagd worden daarvoor bouwstenen aan te leveren. Onderwerpen die 

daarbij in samenhang aandacht verdienen zijn: het lerarentekort, kwaliteit lerarenopleidingen, belonings- en 

functiedifferentiatie, (…)

Er wordt onder andere gesproken over ‘aandacht voor belonings- en functiedifferentiatie’. De 

PvdA heeft deze maatregel, waarbij onder andere leraren in kansarme buurten een hoger 

salaris krijgen, bedacht. Bovendien wordt de maatregel ondersteund door het CDA. De 

ChristenUnie zegt er echter niets over, omdat deze partij, zoals ook in het eerste gedeelte

bleek, de prioriteiten ergens anders legt. Een rechtstreekse relatie met de omschrijving ‘leraar’ 

of een synoniem daarvan wordt niet gelegd. In plaats daarvan wordt in algemene 

bewoordingen, zonder duidelijk te worden en specifieke maatregelen te noemen, geïmpliceerd 

dat deze maatregel uit (enkele van) de verkiezingsprogramma’s niet over het hoofd is gezien. 

Het gedeelde standpunt van de coalitiepartijen te streven naar kwalitatief goed onderwijs 

wordt hier gekoppeld aan ‘aandacht voor beloningsdifferentiatie’. Daarmee wordt geen 

maatregel gegeven, maar een vrijblijvend streven; het is niet expliciet helder op wie dit 

streven van toepassing is.

6.10 Omschrijven van categorieën zonder scherpe kantjes

Een laatste methode om identiteitsformuleringen beter in te kunnen passen in het 

regeerakkoord, is door de scherpe kantjes er vanaf te halen. Een voorbeeld is te vinden in de 

‘abstracte’ categorie, waar het regeerakkoord een specifieke identiteitsomschrijving bevat die 

ook door de ChristenUnie wordt genoemd. De context van de identiteit, waarin de maatregel 

wordt verwoord, is echter minder scherp van aard dan de betreffende maatregel in het 
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programma van de ChristenUnie. De ChristenUnie noemt een voor de partij belangrijke 

identiteit waar niet aan voorbij mag worden gegaan: de imamopleiding. De ‘imamopleiding’ 

is een door de ChristenUnie redelijk specifiek omschreven identiteit, maar het regeerakkoord 

gaat hierin mee. Er worden echter wel andere bewoordingen gekozen. De ChristenUnie 

spreekt zich uit over een consequentie (immigrerende imams) van een maatschappelijk 

fenomeen (het ontstaan van imamopleidingen), waarmee een duidelijk standpunt wordt 

ingenomen:

Met een groeiend aantal imamopleidingen in Nederland krijgen imams vanuit het buitenland alleen een verblijfs-

en werkvergunning als er een aantoonbaar tekort is aan in Nederland opgeleide imams.

Het regeerakkoord legt de nadruk op dit door de overheid te besturen maatschappelijk 

fenomeen zonder zich uit te spreken over eventuele consequenties:

In het kader van integratie is een Nederlandse imamopleiding van groot belang.

Hoewel ook hier een standpunt wordt verkondigd, zijn de scherpe kantjes er vanaf, omdat het 

standpunt over de consequentie impliciet en ongenoemd blijft. Daardoor hoeft niet te worden 

ingegaan op de categorie ‘imams uit het buitenland’.
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6.11 Overzicht van constructiemethoden

De tien methoden of procedures voor identiteitsconstructie in het regeerakkoord die hierboven 

achtereenvolgens aan de orde zijn gekomen, kunnen worden ingedeeld in groepen op basis 

van enkele kenmerken, die in onderstaand schema zijn weergegeven:

Tabel 2 Methoden van identiteitsconstructie

Transformatie van identiteit Kenmerk Methode voor identiteitsconstructie

Geen De macht van de meerderheid

De macht van de minderheid

Kwantitatief Veralgemenisering ‘Ontcategoriseren’ van categorieën

Specificatie Categoriseren van categorieën

Veralgemenisering met 

specificatie

Verruimen van categorieën met 

explicitering van detail

Kwalitatief Constructie (vernieuwing) Construeren van nieuwe categorieën

Constructie (vergelijking) Construeren van categorieën tot 

synoniemen

Existentie negeren Erkennen noch ontkennen van 

categorieën

Existentie niet erkennen Loskoppelen van categorieën en 

maatregelen

Existentie positioneren Omschrijven van categorieën zonder 

scherpe kantjes

De methoden kunnen in drie groepen worden ingedeeld, afhankelijk van de transformatie van 

identiteit: het verschil tussen de omschrijving uit het regeerakkoord en de overeenkomstige 

omschrijvingen uit de partijprogramma’s. Soms is er niet of nauwelijks verschil; er vindt dan 

geen transformatie plaats. In dat geval oefent een van de partijen haar macht uit om 

omschrijvingen en maatregelen in het regeerakkoord op te kunnen nemen. Wanneer er wel 

sprake is van een transformatie van identiteiten, dan wordt er onderhandeld. Identiteiten 

kunnen kwantitatief en kwalitatief getransformeerd worden. Bij kwantitatieve methoden 

wordt de omvang van de categorie gewijzigd; deze kan groter gemaakt worden 

(veralgemenisering), kleiner gemaakt worden (specificatie) of een gradatie tussen die twee 

mogelijkheden aannemen (veralgemenisering met specificatie).

In het geval van een kwalitatieve transformatie kan onderscheid worden gemaakt tussen 

vernieuwde constructie en beïnvloeding van de existentie, waarbij respectievelijk niet-

bestaande, nieuwe identiteiten worden geconstrueerd en over bestaande identiteiten wordt
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onderhandeld. In het eerste geval kan een totaal nieuwe categorie worden aangemaakt, of kan 

een categorie op gelijke hoogte worden gesteld met andere categorieën. In het geval van 

beïnvloeding van existentie wordt over het bestaan van de categorie onderhandeld. Het 

bestaan kan worden genegeerd (niet benoemd), niet worden erkend (aandacht op andere 

zaken) en worden gepositioneerd (in hokjes plaatsen en passen door bijschaving).

Het regeerakkoord lijkt grotendeels gebaseerd te zijn op omschrijvingen als resultaat van 

onderhandeling, en minder als resultaat van macht. Bij omschrijvingen als resultaat van 

onderhandeling worden identiteiten dusdanig geconstrueerd, dat ze afwijken van specifieke 

identiteitsomschrijvingen zoals die voorkomen in een van de partijprogramma’s.

Daar waar Maier (2001) het onderhandelingsproces als zodanig uitwerkt, wordt hier een 

aantal methoden gegeven die de onderhandeling kunnen vergemakkelijken en het 

onderhandelingsresultaat een impuls kunnen geven. Ook wordt duidelijk dat macht en 

onderhandeling niet altijd samen opgaan. Hoewel onderhandelingen altijd worden beïnvloed 

door macht, blijkt macht de doorslag te kunnen geven zonder ruimte voor onderhandeling. 

Daar waar Maier de relatie tussen macht en onderhandeling in zijn algemeenheid heeft 

bestudeerd, daar gaat dit onderzoek dus meer gedetailleerd in op de precieze verhouding 

tussen macht en onderhandeling. Tot slot laten deze resultaten zien dat een bepaald ‘goed’ 

(het eigenbelang) niet als enige doelstelling kan worden gezien binnen een onderhandeling. 

Eenheid en overeenkomst door herkenbaarheid en identificatie in de identiteitsomschrijvingen 

zorgen er immers voor dat partijen zich voldoende achter het regeerakkoord kunnen scharen. 

Ook op dat punt vormen deze resultaten een uitbreiding op het werk van Maier, die voorbij is 

gegaan aan andere doelstellingen bij een onderhandeling.
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7. Analyse deel 3: Identiteit en identificatie

In het in dit onderzoek aangehaalde rapport adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid functionele, normatieve en emotionele identificatieprocessen te versterken. 

In het derde gedeelte wordt een poging gedaan een eerste indeling te maken van 

identiteitsomschrijvingen en de manier waarop ze kunnen worden geïdentificeerd. Voor zover 

mogelijk is daarvoor gekeken naar de omschrijving van de identiteit. Daar waar nodig is 

bovendien de context (de maatregel) waarin de identiteit is verwoord, meegenomen in de 

analyse. Het bleek dat functioneel geconstrueerde identiteiten dusdanig vaak voorkwamen, 

dat ze eerder regel dan uitzondering waren. De analyse is dan ook voornamelijk toegespitst op 

normatieve en emotionele identificatie. Ook worden niet alle partijen behandeld, omdat ze 

niet allemaal bleken in te gaan op deze vormen van identificatie. In dit derde en laatste deel is 

wederom per partij aangegeven in hoeverre sprake is van identificatievormen in het 

partijprogramma.
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7.1 Socialistische Partij

De SP omschrijft weinig identiteiten op basis van normatieve en emotionele identificatie. Een 

enkel voorbeeld is wel te vinden in het opvangbeleid:

Laagdrempelige kindercentra in wijken en buurten, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en 

waar nodig ook doorverwijzen.

Met een vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord ‘laagdrempelig’ gaat de SP in op de wens 

de kindercentra toegankelijk te maken, iets dat volgens de partij nu niet het geval is. De 

grootschaligheid en de bureaucratie zou moeten verdwijnen. De SP stelt letterlijk dat ‘in de 

jeugdzorg te veel instanties zich vanaf een grote afstand met hetzelfde gezin en hetzelfde kind 

bemoeien’. De partij wenst dus laagdrempeligheid voor het gezin en een kleine afstand tussen 

jeugdinstantie en gezin. Daarmee creëert de SP voorwaarden voor emotionele identificatie, 

voor ‘erbij horen’. Deze wens tot laagdrempeligheid kwam ook naar voren in het eerste deel.

Daarnaast heeft de SP het over ‘meer gemengde scholen’. Hierdoor zal met name het 

proces van normatieve identificatie een impuls krijgen. Elders in het programma geeft de SP 

hier een ondersteuning voor:

Op school kan ook een basis worden gelegd voor het opdoen van waarden en normen, (…)

In het eerste deel bleek ook dat de socialisten hier de nadruk op leggen: eenheid in 

verscheidenheid en gelijkheid door integratiebevordering.

Een laatste voorbeeld op het gebied van integratie betreft de omschrijving ‘Huis van de 

Geschiedenis’:

Ter bevordering van ons historisch en democratisch besef dient er een Huis van de Geschiedenis te komen, 

waarin de wording van de Nederlandse samenleving wordt verbeeld. Als we niet weten waar we vandaan komen, 

wordt het moeilijk om te kiezen waar we naartoe willen en welke waarden we willen blijven delen.

Met de nadruk op gedeelde waarden wordt hier normatieve identificatie gepromoot. 

‘Historisch en democratisch besef’ bevordert emotionele identificatie. Met deze en de vorige 

voorbeelden lijkt deze partij de nadruk op identificatie te vergroten naarmate ze zelf meer 

belang hecht aan de onderwerpen.
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7.2 GroenLinks

Ook GroenLinks is schaars in formuleringen met het oog identificatie. De partij formuleert

twee maatregelen in de categorie aanbiedende entiteiten:

In het VMBO komt beter praktijkgericht beroepsonderwijs op maat. De doorstroming van VMBO naar MBO 

wordt verbeterd. Er komen meer leerlingbegeleiders. Jongeren die dreigen uit te vallen krijgen een eigen coach 

of studiebegeleider.

En:

Werken in het onderwijs wordt aantrekkelijker gemaakt, zodat de motivatie en de betrokkenheid van leraren bij 

leerlingen en leerstof toenemen.

Het eerste voorbeeld combineert de door GroenLinks gewenste maatregelen omtrent 

maatwerk en uitval met emotionele identificatie door een versterkte band tussen docent 

(leerlingbegeleider, eigen coach of studiebegeleider) en leerling voor te stellen. Ook het 

tweede voorbeeld bevordert emotionele identificatie door een grotere betrokkenheid tussen 

docent en leerling. Deze formuleringen doet GroenLinks in het kader van de 

uitvalproblematiek en de voorwaarden die de partij stelt aan de kwaliteit van het onderwijs, 

wederom overeenkomstig hetgeen in het eerste gedeelte reeds aan de orde kwam.

7.3 PvdA

De PvdA is meer dan de voorgaande partijen bewust of onbewust bezig met 

identificatieprocessen. Een eerste voorbeeld is te vinden binnen het jeugdbeleid. De partij

construeert hier ‘gestrafte jongeren’, die volgens de partij overdag naar school of werk 

moeten en ’s avonds hun straf uit moeten zitten. De PvdA wil de normatieve identificatie van 

deze groep met de samenleving verbeteren. In de omschrijving wordt hiernaar impliciet 

verwezen; straf hebben is het gevolg van gedrag waarbij buiten de norm is getreden.

Op het gebied van de kinderopvang heeft de PvdA het over ‘een samenvoeging van alle 

voorschoolse voorzieningen voor 0 tot 4 jaar (waaronder peuterspeelzalen en voorschoolse 

educatie)’ waarmee integratie en daarmee functionele identificatie van verschillende 

voorzieningen wordt bevorderd. Deze gedachte sluit aan bij de wens van de PvdA de opvang 

als basisvoorziening te zien en deze tot onderdeel van het leven van de Nederlander te maken.
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Opvallend ook is dat twee omschrijvingen worden gegeven die op gespannen voet met 

elkaar lijken te (kunnen) staan: ‘de gewenste school’ en ‘de gemengde school’. Deze tweede 

omschrijving wordt in de volgende maatregel gegeven, de eerste wordt eerder in het 

programma genoemd, maar is hierop eveneens van toepassing:

Gemeenten en schoolbesturen komen in de positie om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het realiseren 

van gemengde scholen in wijken waar dat mogelijk is. De vrijheid van ouders om de school te kiezen voor hun 

kinderen staat daarbij voorop.

De PvdA stelt dat de keuzevrijheid van ouders voorop staat; kiezen voor de gewenste school 

en de school waarmee ouders zich het best kunnen identificeren. Tegelijk wil de PvdA 

gemengde scholen door de gemeente en schoolbesturen oprichten op basis van niet-

vrijblijvende afspraken. Hiermee wil de PvdA de onderlinge identificatie tussen 

bevolkingsgroepen vergroten. Normatieve en emotionele identificatie gaan ook hier op. Uit 

beide maatregelen komt de dubbelzinnige PvdA-wens tot uitdrukking van enerzijds erkenning 

van verschil tussen mensen en anderzijds selectie door scholen en aanpassing.

Noemenswaardig tot slot is de ‘persoonlijke coach’ waarover de PvdA spreekt. Deze 

omschrijving wordt gegeven in het kader van beleid voor jongeren die voor de eerste keer 

veroordeeld zijn. De taak van de persoonlijke coach is het voorkomen van herhaling. Daarmee 

wordt ook een ‘normatieve’ relatie opgebouwd met als doel de normatieve identificatie te 

vergroten.

7.4 Democraten ‘66

D66 haakt in op normatieve en emotionele identificatie door een onderscheid voor te stellen 

tussen twee groepen:

Er moet zo snel mogelijk alternatieve opvang komen in zorginstellingen, voor alle niet-criminele jongeren met 

gedragsstoornissen die nu onterecht in de crisisopvang van de Justitiële Jeugdinrichtingen zijn geplaatst. Totdat 

er voor alle civielrechtelijk geplaatste jongeren elders alternatieve opvang is gerealiseerd, worden zij in elk geval 

niet meer samen met strafrechtelijk geplaatste jongeren in één groep geplaatst.

Een aantal (in de tekst onderstreepte) identiteitsomschrijvingen komt voor. Het verschil tussen 

civielrechtelijke geplaatste jongeren en strafrechtelijk geplaatste jongeren is normatief; beide 

groepen worden naar eigen normen beoordeeld op basis wat ze hebben misdaan. D66 wil niet 

dat beide categorieën worden samengevoegd. Er ontstaat op die manier geen omgang tussen 
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beide groepen en emotionele identificatie wordt zodoende belet. Daarnaast treedt geen 

normatieve identificatie op, omdat beide groepen elkaars normen niet zullen overnemen. D66 

wil identificatie hier dus voorkomen en blijft een functioneel onderscheid maken.

De sociaaldemocraten hebben het verder op het gebied van de onderwijsaanbieder meer in 

het algemeen over het leraarschap, toegespitst op de manier waarop dat verkregen wordt in de 

lerarenopleiding. Het beroep leraar moet volgens D66 aantrekkelijker worden.

Aantrekkelijkheid vergroot de kansen op emotionele identificatie, omdat (toekomstige) 

leraren in opleiding daardoor eerder zullen kiezen voor het vak en dus eerder onderdeel zullen 

gaan uitmaken van deze sector. Duidelijke omschrijvingen worden op dit punt echter niet 

gegeven.

7.5 Christen Democratisch Appèl

In het programma van het CDA zijn relatief veel omschrijvingen te vinden waaruit een of 

andere vorm van identificatiebevordering naar voren komt. Het volgende stuk komt uit de

paragraaf ‘preventie en jeugd’, zoals geformuleerd in het partijprogramma:

Succesvolle en hoogopgeleide ‘rolmodellen’ met verschillende culturele achtergronden en van verschillende 

nationaliteiten worden gestimuleerd contact te leggen met jongeren uit hun eigen doelgroepen om voor hen als 

voorbeeld te dienen en hen te adviseren over hun kansen en mogelijkheden in de samenleving.

Functionele, normatieve en emotionele identificatie komen hier allen in terug. Mogelijkheden 

tot functionele identificatie worden zichtbaar in de functie van succesvolle en hoogopgeleide 

‘rolmodellen’, met een specificatie over hun culturele achtergrond en nationaliteit. Tegelijk 

kan, hoewel identificatievormen door elkaar lopen, gesteld worden dat deze culturele 

achtergrond vooral normatieve identificatie mogelijk maakt en de nationaliteit vooral 

emotionele identificatie versterkt. Het CDA zoekt hier naar manieren van 

integratiebevordering, zoals ook in het eerste gedeelte naar voren kwam. Verschillende 

identiteiten moeten zich met elkaar kunnen identificeren door middel van ‘bemiddelaars’ 

(rolmodellen) die zich zowel kunnen identificeren met Nederland als met groepen die 

dezelfde afkomst en nationaliteit hebben als deze bemiddelaars zelf.

Nog duidelijker wordt de identificatie wanneer het CDA rolmodellen rechtstreeks en 

expliciet in verband brengt met identificatie, zonder hier een specifieke vorm van te noemen:

Topsporters zijn vaak rolmodellen voor de jeugd. Topsport geeft identificatie (…)
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Hiernaast spreekt het CDA over ‘bevlogen onderwijsgevenden, gedreven door de liefde 

voor hun vak’. Uit deze omschrijving blijkt geen directe vorm van identificatie, maar het 

bijvoeglijk naamwoord ‘bevlogen’ en de toevoeging ‘liefde voor hun vak’ zijn 

omschrijvingen met een emotionele lading. Het CDA stelt te geloven in deze categorieën die 

het verschil zouden maken. Daarmee stelt de partij dat het verschil maakt in welke mate 

iemand zijn emotionele verbondenheid kan overbrengen op anderen. Verderop wordt gesteld:

Zij onderwijzen niet alleen wat ze weten, maar vooral ook wie ze zijn. Ze stimuleren en inspireren en dragen uit 

dat er meer mogelijk is in het leven dan het halen van een zes-min. Daar zijn ze zelf namelijk het levende 

voorbeeld van. Daarmee dragen zij waarden en normen uit. Zij onderhouden ook het contact tussen de school en 

het ouderlijk huis. Deze leraren zijn de beste ambassadeurs voor het werken in het onderwijs en dat is hard nodig 

nu er weinig animo is voor het lerarenberoep en er tekorten dreigen.

In deze tekst staat een aantal uitingen die het proces van emotionele identificatie lijken te 

ondersteunen. Eerst wordt gesteld dat bevlogen onderwijsgevenden ook onderwijzen 

(overbrengen) wie ze zelf zijn. Daarmee gaan ze in op hun eigen identiteit. Vervolgens wordt 

gezegd dat ze het contact tussen de school en het ouderlijk huis onderhouden. Contact is een 

voorwaarde voor identificatie. Tot slot wordt gesteld dat ze de beste ambassadeurs zijn voor 

het werken in het onderwijs. Ook daarmee wordt geïmpliceerd dat contact en verbondenheid 

belangrijk is voor het leraarschap.

Deze uitspraken zijn allemaal voorbeelden van emotionele identificatie, omdat het CDA 

steeds weer de nadruk legt op contact, verbondenheid en eigen identiteit. Ook hier is duidelijk 

te zien dat er een samenhang bestaat tussen de verschillende vormen van identificatie. De 

genoemde voorbeelden worden allemaal gekoppeld aan de ‘bevlogen onderwijsgevenden’, 

waarbij zoals gezegd de toevoeging ‘bevlogen’ emotionele identificatie impliceert, maar de 

omschrijving ‘onderwijsgevenden’ specifiek wordt geconstrueerd voor mensen die 

functioneel werkzaam zijn binnen de onderwijssector. Daarnaast wordt in dit stuk zelfs ook 

nog normatieve identificatie benadrukt: ‘daarmee dragen zij waarden en normen uit’. Het 

CDA construeert de bevlogen onderwijsgevende dus als iemand die binnen een functionele 

context zowel normatieve als emotionele identificatie met leerlingen kan bevorderen.

Een volgend voorbeeld: ‘vriendschapsscholen’. Het CDA stelt dat het uitwisselen van 

docenten en/of leerlingen tussen scholen voor meer kennis zorgt van elkaars achtergronden en 

cultuur. Hier is dan ook sprake van normatieve identificatie. Ook emotionele identificatie lijkt 

hier op te gaan, maar in mindere mate: samenwerking en uitwisseling staan een stap verder af 
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van volledige identificatie dan opgaan in of onderdeel zijn van een categorie. Wel sluit deze 

maatregel aan bij de gedachte van het CDA integratie zo goed mogelijk te bevorderen.

Aansluitend bij deze maatregel is het ‘verplicht volwassenenonderwijs aan nieuwkomers’, 

dat ervoor moet zorgen dat deze categorie Nederlands leert en via scholing of werk een 

beroepskwalificatie behaalt. Nederlands leren is een kennismaking met de Nederlandse 

cultuur en daarmee is er sprake van mogelijkheid tot vergroting van functionele en emotionele 

identificatie. Functionele identificatie kan optreden wanneer via scholing of werk een 

beroepskwalificatie behaald wordt.

Tot slot wordt de ‘gezinscoach’ genoemd. Opvallend is dat de PvdA de persoonlijke coach 

noemde. Daar waar deze laatstgenoemde partij de coach koppelde aan een individu, koppelt 

het CDA de coach aan een heel gezin, een van de stokpaardjes van de partij.

7.6 ChristenUnie en Staatkundig Gereformeerde Partij

De ChristenUnie maakt specifiek beleid over imams in Nederland. De partij stelt:

Met een groeiend aantal imamopleidingen in Nederland krijgen imams vanuit het buitenland alleen een verblijfs-

en werkvergunning als er een aantoonbaar tekort is aan in Nederland opgeleide imams.

Met deze maatregel impliceert de kleine christelijke partij dat ze het liefst wil dat imams in 

Nederland worden opgeleid. Daarmee blijft de vorming en ontwikkeling van deze categorie 

Nederlands; Nederlandse normen en waarden kunnen dan worden opgelegd. Deze maatregel 

verruimt dus de mogelijkheid van normatieve identificatie. Tegelijk wordt de toegang tot 

Nederland van imams vanuit het buitenland ingeperkt. Identificatie wordt dan onmogelijk en 

overbodig gemaakt. Met name normatieve (cultuur van buitenlandse imams) en emotionele 

(band met Nederland) identificatie wordt hier vermeden. Functionele identificatie van de 

categorie imams uit het buitenland is ook niet meer mogelijk, maar blijft wel bestaan voor de 

categorie imams, mits deze in Nederland zijn opgeleid; hierdoor wordt normatieve 

identificatie beïnvloed. Ook de ChristenUnie houdt dus rekening met verschillende vormen 

van identificatie binnen hetzelfde beleid en beïnvloedt deze.

Daarnaast spreken de sociaalchristenen over ‘de bestaande geschillencommissies die 

aansluiten bij de identiteit van de school (zgn. kringenrechtspraak)’, welke zouden moeten 

blijven bestaan. Kringenrechtspraak is afkomstig uit het christelijk onderwijs. Aansluiting 

tussen identiteit van de school en bestaande geschillencommissies bevordert normatieve en 

emotionele identificatie. Net als het voorgaande voorbeeld gaat de ChristenUnie hiermee in 
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op de eigen identiteit. Dit voorbeeld pleit voor een maatregel tot bevestiging van de 

christelijke identiteit, het vorige pleit voor een maatregel om een tegengestelde identiteit op 

afstand te houden. Ook stelt de ChristenUnie:

Pleegzorg biedt kinderen een kans om op te groeien in een normale gezinssituatie.

Deze maatregel impliceert dat het in de pleegzorg wel goed zit met de mogelijkheden tot

emotionele identificatie; die is volgens de ChristenUnie gelijk aan die in een normale 

gezinssituatie.

De SGP tot slot houdt zich als kleinste christelijke partij ook – bewust of onbewust – bezig 

met emotionele identificatie, hoewel dat slechts een keer gebeurt. Deze partij is tegen 

kinderopvang, onder andere omwille van het volgende argument:

(…) Wat ze [kinderen in de opvang] daarentegen onthouden wordt aan warmte en geborgenheid, is iets wat ze 

eveneens altijd met zich meedragen, maar dan als een pijnlijk gemis.

De verwijzing naar ‘warmte en geborgenheid’ verwijst naar gevoelens van ‘zich thuis voelen’ 

en benadrukt in die zin de emotionele verbondenheid. Ouders kunnen als gezinsleden deze 

emotionele verbondenheid door warmte en geborgenheid beter geven dan professionals in de 

kinderopvang, die zich in een categorie bevinden waarmee het kind zich emotioneel minder 

verbonden voelt. Het bijvoeglijk naamwoord ‘pijnlijk’ refereert bovendien aan het belang van 

emotionele identificatie. De Bijbelse opvatting op dit punt bevestigt net als bij de 

ChristenUnie de eigen identiteit van de SGP.

7.7 Vereniging voor Vrijheid en Democratie

Zoals het CDA sprak over ‘rolmodellen’, zo doet de VVD dat ook, hoewel deze omschrijving 

in een andere context wordt gegeven:

Af en toe een opfriscursus en open toegang tot kennis versterken de levenslange band tussen school en leerling. 

Ook kunnen succesvolle oud-leerlingen voor de klas hun verhaal vertellen: niets zo inspirerend als een rolmodel.

Gesteld zou kunnen worden dat inspiratie een hulpmiddel is voor emotionele identificatie. De 

‘levenslange band’ duidt ook op het ‘erbij horen’. De VVD impliceert hier versterking van 
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identificatiemogelijkheden met het onderwijs. ‘Bij blijven’ is voor de VVD belangrijk in het 

kader van prestatie en ontwikkeling.

Daarnaast wordt gesproken over ‘de homoseksuele docent’ en ‘de islamitische stagiaire’

als voorbeelden binnen categorieën die vanwege de schoolidentiteit in het verleden eens zijn 

geweigerd. De VVD noemt deze voorbeelden in vergelijking met scholen die docenten op 

basis van hun religieuze identiteit weren. Omdat religie groepen normatief verbindt, geeft de 

VVD hier een maatregel waarmee normatieve identificatie niet als geldig wordt gezien. 

Daarmee gaat deze partij in tegen het advies van de WRR.

7.8 Regeerakkoord

Het regeerakkoord geeft enkele omschrijvingen en maatregelen waar 

identificatiemogelijkheden liggen. Zo wordt de omschrijving ‘regulier onderwijs’ gekoppeld 

aan een identiteitsomschrijving, ‘zorgleerlingen’, die daar niet op het eerste oog mee in 

verband wordt gebracht: 

Bij de verdere uitwerking van plannen voor de integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs zal 

rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden van scholen om leerlingen met een zware zorgvraag 

een plaats binnen de school te geven.

De wens tot integratie van deze leerlingen zal de verbondenheid van deze leerlingen met dit 

onderwijssysteem en de leerlingen in dit onderwijssysteem vergroten, waardoor emotionele en 

normatieve identificatie kan plaatshebben. ‘Zorgleerlingen’ staan met name centraal in de 

programma’s van de PvdA en de ChristenUnie.

Een ander voorbeeld is te vinden in de categorie ‘concrete entiteiten’, in een al eerder 

aangehaald citaat, waar het volgende wordt gezegd:

Een goede samenwerking en uitwisseling tussen universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het bedrijfsleven 

komt het innoverende vermogen van onze economie ten goede. Hier ligt een belangrijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van instellingen in het (beroeps)onderwijs en van werkgevers.

Het ‘(beroeps)onderwijs’ wordt hier aangewezen als belangrijke entiteit in het realiseren van 

samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het bedrijfsleven. De 

samenwerking is een wens van de christelijke regeringpartijen, waardoor functionele, 

normatieve en emotionele identificatie mogelijk wordt. Opvallend is echter dat het 

‘(beroeps)onderwijs’ niet in het rijtje van samenwerkende instanties wordt genoemd. Deze 
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identiteitsconstructie is, zoals eerder al was te zien, gebaseerd op de partijprogramma’s van de 

christelijke regeringspartijen.

Weer een ander voorbeeld laat eveneens de wens tot integratie en mogelijkheden tot 

identificatie zien:

Er komen Centra voor Jeugd en Gezin, waarin jeugdzorg en opvoedondersteuning en andere organisaties elkaar 

vinden en de handen ineen slaan.

Door op basis van functie verschillende instellingen bij elkaar te zetten, wordt de kans op 

functionele identificatie groter. Alle coalitiepartijen pleiten voor deze samenvoeging van 

verschillende instanties. Een laatste voorbeeld betreft de kinderopvang:

(…) Belangrijkste oogmerken zijn het tegengaan van segregatie in de kinderopvang/peuterspeelzalen (…)

Tegengaan van segregatie is een omgekeerd proces aan integratie; functionele identificatie 

wordt hier bevorderd door maatregelen te nemen om de verschillende functies en instellingen 

onder één noemer te zetten en te behouden. De kinderopvang speelt vooral een belangrijke rol 

in het PvdA-programma, terwijl het CDA integratie juist belangrijk vindt.

7.9 Overzicht van drie vormen van identificatie

Hoewel de drie vormen van identificatie niet specifiek van toepassing zijn op een of meerdere 

bepaalde partijen, worden ze wel allemaal met een eigen specifiek achterliggende gedachte 

ingezet. Onderstaand overzicht toont deze kenmerken van de verschillende 

identificatievormen in samenhang.

Tabel 3 Kenmerken van identificatievormen

Identificatievorm Criterium van afhankelijkheid

Functionele identificatie Niet gespecificeerd

Normatieve identificatie Afhankelijk van ideologie

Emotionele identificatie Afhankelijke van prioriteit

Functionele identificatie bleek niet specifiek afhankelijk te zijn van een bepaald criterium. De 

beide andere vormen lijken een eigen afhankelijkheidscriterium te bezitten. Normatieve 

identificatie is afhankelijk van de partijideologie; linkse partijen zetten normatieve 

identificatie in op andere punten dan rechtse en christelijke partijen. Een reden daarvoor zou 



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 64

kunnen zijn dat partijen andere normen en waarden belangrijk vinden, die samen kunnen 

hangen met het beleid op een specifiek terrein. Zo vind de ChristenUnie als christelijke partij 

beleid rondom godsdienstvraagstukken (zoals imams) belangrijker dan de Partij van de 

Arbeid, die het belangrijk vindt dat zwakkeren in de samenleving zich normatief kunnen 

blijven identificeren met de samenleving.

Emotionele identificatie lijkt afhankelijk te zijn van de prioriteiten die worden gesteld; daar 

waar partijen belang aan hechten, daar worden mogelijkheden tot emotionele identificatie 

groter. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat partijen juist op de punten die ze belangrijk 

achten een sterke binding willen bereiken tussen individuen om dit beleid te versterken. 

Prioriteiten van partijen zijn gebaseerd op de ideologie. De wisselwerking tussen normatieve 

en emotionele identificatie wordt in die zin dan ook zichtbaar.

Een laatste opvallend resultaat bleek het verschil tussen het CDA en andere partijen te zijn,

als het gaat om de hoeveelheid identificatiemogelijkheden die worden geboden. De 

christendemocraten lopen in dat opzicht ver voor op de overige partijen. Een reden daarvoor 

zou kunnen zijn dat het CDA de grootste middenpartij is. Normatieve identificatie zou dan 

bijvoorbeeld optreden op ‘linkse’ standpunten, maar ook op ‘rechtse’ standpunten, omdat 

deze partij aan beide kanten prioriteiten legt.
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8. Conclusie

In dit onderzoek is gekeken naar verschillen tussen politieke partijen in het proces van 

identiteitsconstructie, naar identiteitsconstructies als resultaat van machtsverhoudingen en 

onderhandelingen en naar identificatiemogelijkheden binnen regeerakkoord en 

partijprogramma’s. De conclusies die op basis van de resultaten kunnen worden getrokken, 

zullen hieronder per onderzoeksdeel worden besproken, gevolgd door een algehele conclusie.

Verkiezingsprogramma’s verwoorden de taalspelen van de partijen, die zoals Lyotard (in: 

Holstein&Gubrium, 2000) stelt, zijn gebaseerd op het lokale. Tijdens het eerste gedeelte is 

gebleken dat politieke partijen veel identiteiten construeren die gedeeld worden met andere 

partijen. In de vertakkingsschema’s waren de aantallen groot voor enkele algemeen gedeelde 

omschrijvingen. Deze algemene, niet of nauwelijks gespecificeerde identiteitsomschrijvingen 

zijn uitingen als resultaat van constructies op basis van het discours op de knooppunten van 

taalspelen. Iedere partij formuleert echter ook specifiek identiteiten die alleen voorkomen in 

het eigen partijprogramma. Deze gespecificeerde, partijunieke omschrijvingen zijn uitingen 

van de lokaliteit van de partij zelf, die tot stand zijn gekomen onder invloed van de 

partijideologie. In deze categorie identiteitsconstructies zijn dan ook de 

formuleringsverschillen tussen de partijen te vinden. Het eerste gedeelte toont aan dat de 

ontwikkeling van partijprogramma’s met unieke narratief omschreven identiteiten een 

voorbeeld van een lokale praktijk is zoals Lyotard deze omschrijft. Met het uitwerken van 

deze lokale politieke praktijk verschaft dit onderzoek een voorbeeld dat ter ondersteuning 

dient voor de taalspeltheorie van Lyotard.

Op grote lijnen is op basis van de specifieke omschrijvingen die partijen geven een eigen 

‘accent’ van iedere partij aan te wijzen. De omschrijvingen worden gegeven in de context van 

een onderwerp dat belangrijk wordt gevonden. Deze onderwerpen lijken meer bij de 

betreffende partij te horen dan bij een andere partij. Ze geven dan ook de richting van een 

partij aan; het denkpatroon of de ideologie van partijen komt hierin naar voren. Sterker, vanuit 

een perspectief van identiteit kan gesteld worden dat partijen op een eigen manier naar 

subjectiviteit kijken. Foucault (in: Holstein&Gubrium, 2000) legt de nadruk bij deze 

subjectiviteit op de tijdsdimensie; de resultaten in dit onderzoek tonen echter aan dat de 

manier waarop over subjectiviteit gedacht wordt, niet alleen tijdsgebonden is, maar ook 

ideologisch gebonden. De gegeven specifieke identiteiten leggen deze ideologie bloot en 

zeggen daarmee iets over de eigen identiteit van partijen. Niet alleen bevestigen de resultaten 
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in dit onderzoek dan ook duidelijk het lokale en tijdsgebonden aspect waar respectievelijk 

Lyotard en Foucault over spreken; ze voegen eveneens een derde beïnvloedende factor voor 

identiteitsconstructie toe. Ideologie speelt een rol in de manier waarop tegen subjectiviteit 

wordt aangekeken.

In het onderstaande schema zijn de partijen gerangschikt en wordt een stereotiepe 

denkwijze over subjectiviteit voorgesteld voor alle partijen waarvoor voldoende resultaten 

zijn verkregen (de PVV en de PvdD zijn daarom niet meegenomen). Deze subjectiviteit is 

geformuleerd op basis van twee criteria: de aard van de norm waaraan identiteiten ten 

opzichte van elkaar aan zouden moeten voldoen (homogene of heterogene norm) en de manier 

waarop identiteiten in het huidige kader (de maatschappij) worden gezien in relatie tot andere 

identiteiten (homogene of heterogene relatie met elkaar). Voor de volledigheid zijn nogmaals 

de aandachtspunten in trefwoorden opgeschreven.

Tabel 4 Politieke partijen en subjectiviteit

Partij Accentlegging Ideologische subjectiviteit

SP Aandacht: zwakke entiteit

Maatregel: maatwerk

Doel: onderwijstoegankelijkheid

Subjectiviteit met een gedeelde strikte homogene 

norm in een homogeen kader

Kenmerk: normrecht

GroenLinks Aandacht: zwakke entiteit

Maatregel: bestrijding uitval

Doel: voorwaardenscheppend beleid 

voor onderwijskwaliteit

Subjectiviteit met een gedeelde ruime homogene 

norm in een ruim homogeen kader

Kenmerk: vangnet voor zwakke entiteit, geen strikte 

norm

PvdA Aandacht: kinderopvang, docenten

Maatregel: selectie op context

Doel: integratie en samenwerking

Subjectiviteit met een gedeelde ruime homogene 

norm, in een heterogeen kader

Kenmerk: recht op individuele norm

D66 Aandacht: docenten, studenten

Maatregel: maatwerk, nadruk 

diversiteit

Doel: bestrijden eenheidsworst, 

keuzevrijheid

Subjectiviteit met een homogeen-heterogene norm, in 

een ruim heterogeen kader

Kenmerk: recht op individuele norm binnen grenzen 

van de maatschappelijke norm

CDA Aandacht: leerling

Maatregel: bevordering van plichten 

en jeugdrechten

Doel: integratie en samenwerking

Subjectiviteit met een heterogene norm, in een 

heterogeen kader.

Kenmerk: (jeugd)rechten en plichten

ChristenUnie Aandacht: (zwakke) leerling

Maatregel: voorwaardenscheppend

beleid voor onderwijskwaliteit,

Subjectiviteit met een heterogene norm, in een 

heterogeen kader.

Kenmerk: nadruk op onderwijsontvanger
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Doel: behoeftebevrediging leerling

SGP Aandacht: plichten leerling, ouders

Maatregel: bestrijding segregatie, 

kinderopvang

Doel: hiërarchie, keuzebeperking

Subjectiviteit met een heterogene norm, in een ruim 

heterogeen kader.

Kenmerk: nadruk op onderwijsaanbieder

VVD Aandacht: kwaliteit leerling

Maatregel: samenwerking en 

concurrentie

Doel: prestatiebevordering

Subjectiviteit met een ruime heterogene norm, in een 

ruim heterogeen kader.

Kenmerk: normplichtig

De manier waarop wordt gedacht over subjectiviteit, komt overeen met de ideologie die 

aangehangen wordt. Daarmee zijn de partijen consequent in het construeren van identiteiten 

en het maken van beleid voor deze identiteiten.

In het tweede gedeelte is gebleken dat er verschillende methoden bestaan waarmee

identiteiten kunnen worden geconstrueerd als onderdeel van een gemeenschappelijke kijk op 

identiteit. Inzet daarbij is steeds de manier waarop categorieën worden geconstrueerd. De 

machts- en onderhandelingsprocessen hebben invloed gehad op deze constructies. Bij 

letterlijke of bijna letterlijke overname van omschrijvingen uit partijprogramma’s in het 

regeerakkoord speelt macht een rol, omdat andere partijen hier, zo bleek, geen invloed op 

hebben gehad. Over nieuwe of bewerkte omschrijvingen is onderhandeld tot hier een 

acceptabele middenweg werd gevonden, waarbij met de in het tweede deel beschreven 

methoden tot een politiek gedeelde oplossing kon worden gekomen.

Machtsuitoefening en onderhandeling komen in de constructie van identiteit dus heel 

duidelijk naar voren als middelen om nieuwe identiteiten te construeren. Daarmee wordt de 

stelling van Maier (2001) dat macht is gerelateerd aan identiteit, ondersteund. Ook zijn 

stelling dat macht en onderhandeling van invloed zijn op elkaar, wordt in dit onderzoek 

bewezen. In de onderhandelde identiteitsformuleringen kwam immers naar voren dat de 

nieuw geconstrueerde identiteiten tot stand zijn gekomen op basis van 

identiteitsomschrijvingen uit meerdere partijprogramma’s. Daaruit blijkt dat macht een rol 

speelt in het onderhandelingsproces. Aan de andere kant echter zijn eveneens

identiteitsomschrijvingen in het regeerakkoord opgenomen die identiek of vrijwel identiek 

zijn aan die in een van de geanalyseerde partijprogramma’s. Degelijke overnames maken 

duidelijk dat een onderhandeling niet altijd gegarandeerd gevoerd wordt in alle situaties met 

bepaalde machtsverhoudingen. Wanneer de macht van een onderhandelaar dusdanig groot 

wordt dat hij volledig zijn wil kan afdwingen (zoals blijkt wanneer omschrijvingen uit het 
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eigen programma letterlijk in het regeerakkoord worden overgenomen), betekent dat een 

inkrimping of zelfs de verdwijning van de onderhandelingsruimte. Daar waar Maier stelt dat 

het gebruik van macht kosten met zich meebrengt en macht vermindert, blijkt uit dit 

onderzoek dus dat macht ook van invloed kan zijn op het onderhandelingsproces zelf. 

Daarmee kan gesteld worden dat het correct uitoefenen van macht effectiever is in het 

beslechten van een conflict (in dit geval het bereiken van een regeerakkoord) dan het 

deelnemen in het onderhandelingsproces zelf. In die zin vormen deze analyses een nieuwe

aanvulling op het werk van Maier; ze geven de waarde aan van machtsbronnen en 

onderhandelingsmethoden en laten zien dat er een hiërarchie tussen beide begrippen bestaat.

Deze stelling wordt meer voorstelbaar wanneer de redenering vanuit een ander perspectief 

opgebouwd wordt. Maier gaat uit van de onderhandeling die onder invloed van macht 

gevoerd wordt; hier wordt echter bevestigd dat macht niet altijd een onderhandeling met zich 

meebrengt en in die gevallen de identiteitsconstructie niet beïnvloedt. Immers, rechtstreeks 

overgenomen identiteiten van partijprogramma’s in het regeerakkoord zijn niet onderhandeld, 

maar wel onder invloed van een partij in het akkoord terechtgekomen. Het omgekeerde proces 

wordt dus inzichtelijk; de theorie van Maier wordt hiermee ondersteund, maar wel vanuit een 

andere kant benaderd. Zijn redenering bouwt zich op via de onderhandeling, dat onder invloed 

van macht een uitwerking heeft op identiteitsconstructie. Daarin komt naar voren hoe deze 

begrippen ten opzichte van elkaar staan en geïnterpreteerd moeten worden. In dit onderzoek is 

aan de hand van een praktische insteek (de identiteitsconstructies in het regeerakkoord)

precies de omgekeerde weg behandeld: uit de identiteitsconstructies bleek dat macht sterker is 

dan de onderhandeling.

Tot slot levert dit onderzoek op basis van de resultaten uit het tweede gedeelte inzicht in 

het onderhandelingsproces zelf en de relatie tussen onderhandeling en identiteit. Dat deze 

relatie er is, stelde Maier reeds; hoe deze relatie er echter uitziet, is meer gedetailleerd 

uitgewerkt in deze analyse. Het is gebleken dat er meerdere methoden zijn om een 

onderhandeling tot een goed einde te brengen. Het resultaat van deze onderhandelingen was 

voor elk van de onderhandelende partners acceptabel; ieder van hen kon zich met de 

narratieve formuleringen in het akkoord identificeren, daar er goedkeuring over het akkoord 

als geheel is gegeven. Zonder de stelling van Maier dat belangen in een onderhandeling 

zoveel mogelijk moeten worden gerealiseerd, te ontkennen, kan hier gesteld worden dat het 

gebruik van methoden die een gemeenschappelijke identificatie van identiteitsconstructies 

mogelijk maken, duidelijk maken dat onderhandelingen eveneens een ander doel kunnen 

dienen dan enkel realisatie van het eigenbelang. De noodzaak tot samenwerking van de 
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coalitiepartners heeft een rol gespeeld in het onderhandelingsproces, daar er gezocht is naar 

eenheid en gemeenschappelijkheid tussen partijen, zo is gebleken uit de omschrijvingen 

waarin alle partijen zich hebben kunnen vinden.

In het laatste gedeelte is gebleken dat identiteiten met het oog op 

identificatiemogelijkheden voornamelijk functioneel zijn omschreven. Meer uitzondering dan 

regel zijn de omschrijvingen waarbij normatieve en emotionele identificatie een rol kan 

spelen. Als deze mogelijkheden zich voordoen, betreft het vaak onderdelen uit het programma 

waaraan de betreffende partij veel waarde hecht. Doorgaans wordt dan emotionele 

identificatie nagestreefd. Op links zijn onderwerpen als integratie (SP), leerlingbegeleiding bij 

uitval (GroenLinks), gewenste en gemengde scholen (PvdA) en docenten (D66) aanleiding 

maatregelen te treffen waarbij emotionele identificatie kan optreden.

In het midden biedt het CDA-programma de meeste aanknopingspunten voor 

identificatieprocessen, waarbij de nadruk ligt op integratie en samenwerking. Maatregelen 

omtrent ‘vriendschapsscholen’, ‘volwassenenonderwijs aan nieuwkomers’ en ‘bevlogen 

onderwijsgevenden, gedreven door de liefde voor hun vak’ zijn allen belangrijk voor het CDA 

en openen de deur naar emotionele identificatie. De kleine christelijke partijen beschermen de 

eigen identiteit door emotionele identificatie te ontnemen bij ‘imams’ (ChristenUnie) en te 

bevorderen bij ‘de bestaande geschillencommissies die aansluiten bij de identiteit van de 

school (zgn. kringenrechtspraak)’ (ChristenUnie). De SGP doet het omgekeerde door de 

onwenselijkheid van de kinderopvang te koppelen aan de mogelijkheid tot emotionele 

identificatie. De prioriteit ten opzichte van prestatiebevordering van de VVD levert 

emotionele identificatiemogelijkheden op bij ‘rolmodellen’.

Wat betreft normatieve identificatie is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen linkse en 

rechtse partijen. Linkse partijen gaan in op entiteiten die binnen de opvoeding of het 

onderwijs niet aan de norm voldoen of die bevorderend zijn voor het versterken van de norm 

onder de onderwijsontvangers (‘gestrafte jongeren’, ‘civielrechtelijk/strafrechtelijk geplaatste 

jongeren’, ‘gemengde scholen’). De rechtse VVD en de kleine christelijke partijen koppelen 

omschrijvingen en normatieve identificatie op basis van identiteiten met religieuze kenmerken 

of (daaraan verwante) kenmerken van geaardheid (‘imams’, ‘geschillencommissies’, 

‘homoseksuele docent’,  ‘islamitische stagiaire’).

Het regeerakkoord opent de deur naar normatieve en emotionele identificatie op enkele 

punten. Al deze punten zijn de resultante van de wens van minimaal twee regeringspartijen.

Veel conclusies zijn over de enkele omschrijvingen die in dit kader worden gegeven echter 

niet te trekken.
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De onderstaande algehele conclusie geeft antwoord op de drie deelvragen zoals deze aan het 

begin van dit onderzoek zijn gesteld.

Partijen construeren identiteiten op narratieve wijze in hun partijprogramma’s, in lijn met 

de onderwerpen waaraan ze veel belang hechten. Daarmee bieden deze analyses 

ondersteuning voor Czwarniawska (2004), die narrativiteit als middel ziet voor de constructie 

van identiteit. Door de constructie van specifieke identiteiten geven partijen richting aan een 

eigen profiel en een eigen identiteit. Tot die eigen identiteit behoort de manier waarop partijen 

tegen subjectiviteit aankijken; deze denkwijze over subjectiviteit komt ook tot uitdrukking in 

de identiteitsomschrijvingen. Daarmee toont dit onderzoek aan dat kijken naar subjectiviteit 

niet alleen een lokale en tijdsgebonden praktijk is, zoals respectievelijk Lyotard en Foucault 

aan hebben getoond, maar ook een ideologisch gebonden praktijk. In die zin kan dit 

onderzoek dan ook worden gezien als een uitbreiding van hun theorieën.

Macht kan van doorslaggevende betekenis zijn bij de gezamenlijke constructie van 

identiteiten; het overgrote deel van de omschrijvingen is echter het resultaat van 

onderhandelingsprocessen, waarbij partijen verschillende methoden tot hun beschikking 

hebben om zich vanuit hun eigen partij en ideologie met een gedeelte van de omschrijving te 

kunnen identificeren. Door de analyses is een specifieker beeld verkregen van de relatie 

tussen macht, onderhandeling en identiteit. Daarmee kan dit onderzoek gezien worden als een 

gedetailleerde uitwerking van de theorie van Maier.

Partijen onderscheiden zich op basis van normatief en emotioneel identificerende 

mogelijkheden, waarbij deze laatste vorm met name toepasbaar wordt als het een onderwerp 

betreft waar ze veel waarde aan hechten. De mogelijkheden tot normatieve identificatie liggen 

bij linkse partijen op een ander beleidsterrein dan bij rechtse partijen.

Het regeerakkoord gaat met identificatiemogelijkheden net zo om als met 

identiteitsconstructies; enkele keren worden identificatiemogelijkheden zichtbaar. Steeds 

betreft het in dat geval een omschrijving die tot stand is gekomen onder invloed van meerdere 

partijen. Met deze analyses is het rapport van de WRR toegepast op de situatie zoals deze 

was. Daarmee kunnen de analyses worden gezien als een praktische toepassing van de theorie 

van de WRR. Ze bieden daarmee een eerste aanzet om identiteit en identificatie in relatie tot 

narratieve formuleringen van identiteit te bezien.
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9. Discussie

Ter afsluiting zal een aantal kanttekeningen worden gemaakt waarmee in vervolgonderzoek 

rekening gehouden kan worden. Ook zal een aantal suggesties voor vervolgonderzoek van de 

hand worden gedaan. Eerst zal echter iets worden gezegd over de praktische relevantie van dit 

onderzoek.

9.1 Praktische relevantie

Deze wetenschappelijke bijdrage is gebaseerd op een rapport van de WRR, dat een antwoord 

heeft gezocht op enkele vragen van identiteit en identificatie in de maatschappij. Het 

fenomeen van de multiculturele samenleving was hiervoor de aanleiding. De Nederlandse 

overheid is de eerste aangewezen instantie die de macht en de meeste mogelijkheden heeft 

een antwoord te geven op maatschappelijke problemen van identiteit en identificatie; beleid 

maken is immers gebaseerd op identiteitscategorieën. Hoewel veel wordt gediscussieerd en 

gedebatteerd over beleidsvoorstellen van partijen, wordt een stuk minder gesproken over de

vraag waarom partijen juist die categorieën onderscheiden die ze onderscheiden. In dit 

onderzoek is daar wel aandacht aan gegeven. Elk van de drie gedeelten heeft op een eigen 

manier een praktische relevantie.

Het eerste gedeelte geeft voornamelijk een antwoord op de vraag hoe partijen tegen 

subjectiviteit aankijken. Daarmee worden partijen niet vergeleken op basis van concrete 

standpunten, maar worden ze vanuit het vraagstuk van identiteit en identificatie als geheel 

gepositioneerd. De stemgerechtigde kan zich daardoor beter een beeld vormen van de

ideologie van partijen en verschillende standpunten meer in samenhang bezien. Daarnaast 

kunnen de analyses over subjectiviteit bij partijen ook worden toegepast door beleidsmakers, 

personeelsmanagers en teambuilders, in allerlei organisaties waar het bijvoorbeeld voor 

people management kan worden toegepast. De resultaten geven immers inzicht in de manier 

waarop ideologie een rol speelt bij het bestuur van categorieën.

Het tweede deel biedt ter oplossing van conflicten een aantal onderhandelingsmethoden die 

toegepast kunnen worden op een scala aan onderhandelingsvarianten binnen of buiten het 

politieke domein. Zo kunnen ze worden toegepast in strategische akkoorden of teksten die 

worden uitgebracht naar aanleiding van fusieprocessen, samenwerkingsverbanden en 

coalitievorming in de publieke of private sector. Bovendien helpen de methoden bij het 

zoeken naar eenheid en overeenkomst bij het formuleren van gemeenschappelijke 
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standpunten. Er kan sneller en effectiever tot de kern worden doorgedrongen en kan 

bewustwording van overeenkomsten en verschillen tussen partijen aan de 

onderhandelingstafel bijdragen aan een effectievere samenwerking. Politici hebben bovendien 

middelen ter beschikking om hun standpunten te formuleren of andermans standpunten juist 

aan te vallen.

Het laatste gedeelte heeft duidelijk gemaakt hoe de politieke partijen ervoor staan als het 

gaat om identificatiebevordering binnen het voorgestelde beleid. De resultaten kunnen worden 

gebruikt om eigen beleid door te lichten en na te denken over het belang van 

identificatieprocessen. Organisaties die zich bezighouden met integratie of andere 

vraagstukken die het onderscheiden van groepen mensen behelzen, kunnen de analyses en de 

resultaten uit dit deel gebruiken om eigen beleid te verifiëren of nieuw beleid te maken. Ook 

kunnen de resultaten van belang zijn voor de reclamemarkt en het communicatiebeleid van 

bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de manieren waarop identificatie 

met producten vergroot kan worden en welke rol het imago daarbij speelt.

9.2 Enkele kanttekeningen

Een aantal kanttekeningen dienen echter ook te worden genoemd. In een eerste kan het risico 

van categorisering worden genoemd. Aan de poging tot het maken van een 

vertakkingsschema zaten enkele haken en ogen. Categorieën vereisen een nominale 

benadering; de onderscheidende kenmerken die een categorie tot een categorie maken, zeggen 

in deze combinatie iets over de categorie. Door het weglaten of het toevoegen van 

specificaties ontstaan respectievelijk moeder- en dochtercategorieën. In de complexe 

vergelijking van categorische omschrijvingen tussen partijen worden categorieën echter ook 

geconstrueerd op basis van specificaties uit verschillende eerder geconstrueerde categorieën. 

De indeling die gemaakt is, is dan ook niet universeel geldig. Bij de analyse bleek bovendien 

dat de indeling niet gehanteerd is op de manier zoals was voorzien.

Hoewel in de analyse alle teksten in de programma’s zijn meegenomen, zijn de 

identiteitsomschrijvingen enkel afkomstig uit de gedeelten waarin beleidsmaatregelen 

gegeven werden. Hierdoor zijn eventuele omschrijvingen in de lopende tekst van 

programma’s niet meegenomen, wat de resultaten kan hebben beïnvloed. Bovendien 

verschilden de lengtes van de teksten die wel zijn meegenomen duidelijk van elkaar. De 

partijprogramma’s waren allen verschillend opgezet, waarbij de lengte van invloed kan zijn 

geweest op de resultaten. Zo had de VVD een programma van slechts vier pagina’s, waar de 

linkse partijen hun beleid vaak in lange teksten van tientallen pagina’s opschreven. Over twee 
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partijen, de PVV en de PvdD, konden zelfs helemaal geen conclusies worden getrokken, 

omdat zij te weinig identiteitsomschrijvingen gaven, wellicht vanwege hun geringe tekst in 

het verkiezingsprogramma.

Een kanttekening die bij het tweede deel in dit onderzoek gemaakt dient te worden, is het 

gegeven dat in dit gedeelte geen rekening is gehouden met invloeden die in een dergelijk 

constructieproces belangrijk zijn: maatschappelijke opinie, persoonlijke relaties van de 

onderhandelaars, tijdsdruk, sfeer, enzovoort. Deze omstandigheden hebben het 

onderhandelingsproces sterk kunnen beïnvloeden, wat invloed zou kunnen hebben op de 

resultaten van het onderhandelingsproces en de omschrijvingen die uiteindelijk zijn 

opgenomen in het regeerakkoord.

Een laatste kanttekening betreft de beperktheid van de analyse wat betreft het onderwerp 

dat geanalyseerd is. Het onderwijs is een van de vraagstukken waarover partijen beleid 

maken; het belang dat partijen aan dit onderwerp hechten, is verschillend. Daarmee kunnen 

resultaten die in eenzelfde onderzoek, maar op basis van een ander beleidsonderwerp 

gevonden worden, verschillen met de resultaten in dit onderzoek.

9.3 Voorstellen voor vervolgonderzoek

In vervolgonderzoek zou aandacht kunnen worden besteed aan verschillen die partijen laten 

zien op verschillende beleidsterreinen. Daarmee wordt het beeld van processen van 

identiteitsconstructie vollediger en kan nauwkeuriger worden bekeken in welke mate er een 

lijn is te ontdekken tussen verschillende identiteitsomschrijvingen over beleidsterreinen heen.

Ook zou gekeken kunnen worden naar de manier waarop partijen identiteiten 

categoriseren. Zoals gezegd is in dit onderzoek uitgegaan van de gedachte dat partijen dat op 

eenzelfde wijze doen, hoewel daarvoor geen gegronde aannames zijn. Het zou dan ook 

interessant zijn te kijken in hoeverre partijen verschillen in hun methodes categoriseringen te 

maken.

Tot slot zou een onderzoek naar macht en onderhandeling in relatie tot omschrijvingen van 

identiteit meer factoren mee kunnen nemen die van invloed zijn op dit proces, waardoor de 

relatie tussen macht, onderhandeling en resultaat van identiteitsomschrijving meer 

gedetailleerd wordt blootgelegd.



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 74

10. Literatuurlijst

10.1 Literatuur

Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. London/Thousand Oaks/New 

Delhi: Sage.

Holstein, J.A., & Gubrium, J.F. (2000). The Self We live by. Narrative identity in a 

postmodern world. New York/Oxford: Oxford University Press.

Macrae en Bodenhausen (2001). Social cognition: Categorical person perception. British 

Journal of Psychology, vol. 92, 239-255.

Maier, R.M. (2001). Negotiation and identity. In: Weigand, E. & Dascal, M.(eds.) Negotiation 

and Power in Dialogic Interaction, Vol. 8, 225-237 Amsterdam: Benjamins.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2007). Identificatie met Nederland.

Amsterdam/Den Haag: Amsterdam University Press.

Zetter, R. (2007). More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of 

Globalization. Journal of Refugee Studies, vol. 20-2, 172-192.

10.2 Partijprogramma’s en regeerakkoord

Christen Democratisch Appèl (2006). Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar. 

Verkiezingsprogram 2006-2011.

ChristenUnie (2006). Duurzaam voor elkaar. Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2006-

2010.

Partij van de Arbeid (2006). Samen sterker. Werken aan een beter Nederland.

D66 (2006). Het gaat om mensen. Verkiezingsprogramma D66 Tweede Kamer 2006/2010.

GroenLinks (2006). Groei Mee. Programma van GroenLinks.



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 75

Partij voor de Dieren. http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/176 (Laatst bezocht: 12

juli 2008).

Partij voor de Vrijheid. http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=

788&Itemid=139 (Laatste bezocht: 12 juli 2008).

SGP (2006). Naar eer en geweten. Verkiezingsprogramma 2006-2011.

SP (2006).Een beter Nederland, voor hetzelfde geld. Verkiezingsprogramma van de SP, 2006-

2010.

VVD (2006). Voor een samenleving met ambitie. Verkiezingsprogramma VVD 2006.

Regeerakkoord (2007). Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en 

ChristenUnie.

10.3 Websites

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/171711/index.html (Laatste bezocht: 

12 mei 2008).

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/173550/index.html (Laatst bezocht: 

16 maart 2008).

http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=20871 (Laatst bezocht: 12 mei 2008).

http://www.nrc.nl/binnenland/article785374.ece/Balkenende_Maxima_niet_schuldig (Laatst 

bezocht: 24 april 2008).

http://www.vandale.nl (Laatst bezocht: 23 januari 2008).



Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten 76

11. Bijlagen

11.1 Analyse identiteiten

Niet meegenomen identiteiten:

• Grote, niet identificeerbare omschrijvingen, zoals ‘de samenleving’ of ‘andere 

organisaties’, tenzij er een specifieke eigenschap aan is toegevoegd;

• Begrippen die niet als identiteitsaanduiding bedoeld zijn, maar vaag en breed 

interpreteerbaar zijn en waar bovendien geen directe maatregel aan gekoppeld is, zoals 

‘overheidsbeleid aangaande het onderwijs’, of ‘een breed publiek’.

• Persoonlijke voornaamwoorden die terugverwijzen naar een eerder genoemde identiteit, 

zoals ‘zij’ of ‘de persoon in kwestie’.

• Identiteiten die geen groepen personen of individuele personen betreffen, zoals ‘de 

veestapel’.

• Identiteiten die dusdanig breed kunnen worden opgevat, dat ze niet meer als zodanig 

herkenbaar te onderscheiden zijn, zoals ‘het toepassen van maatregel x op wijkniveau’.

• Identiteiten die niet specifiek genoeg omschreven zijn en ook niet gemakkelijk te 

achterhalen, zoals ‘betrokken partijen’.

Wel meegenomen identiteiten:

• Fenomenen of praktijken die een identiteit in zich herbergen en waarop het beleid is 

gericht, zoals ‘gehandicaptendiscriminatie’, of ‘mantelzorg’.

• Begrippen die niet rechtstreeks verwijzen naar een identiteit, maar wel verwijzen naar een 

omgeving waarin een specifieke groep mensen werkzaam is, zoals ‘de gezondheidszorg’ 

of ‘de visserijsector’.
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11.2 Vertakkingsschema ‘ontvangers van onderwijs’
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Synoniemen
Docenten en/of leerlingen 1
De schoolgaande jeugd 1

Leerling/Scholier 1 11 1 9 3 3 2 5 4 3
Deze leerlingen 1 1
Hun leerlingen 1 1
Leerplichtige leerlingen 1
De individuele leerling 1
Basisschoolleerlingen/leerlingen 
op scholen in het primair onderwijs 1 1

Leerlingen in de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs 1

VMBO- en MBO-leerlingen 1
Deelnemer in het MBO 1
MBO’ers 2
HBO’ers 1

Leerlingen in de hoogste leerweg 1
Kinderen in speciaal onderwijs 1
Hun schoolgaande kinderen 1

Hun studerende kinderen 1
Scholieren die willen doorleren 1

Stagiaires 2
Studerenden 1

Studerende kinderen binnen een gezin
1

De studenten 3 2 1 13 2 2 1 2
Universitaire studenten 1
HBO en MBO studenten van 16 en 17 jaar

1

Ingeschreven student 1
Studenten in het hoger onderwijs 1
Academici 1

Onderzoekers 1
(Top-)onderzoeker 1
Studenten en onderzoekers uit het 
buitenland 1

Buitenlandse wetenschappers 1
Doorstromers 1
Promovendi 1
Mensen die met hun talenten, hoog of laag 
opgeleid  (neem Salomon Kalou) een 
verrijking voor de Nederlandse samenleving 
kunnen betekenen 

1

Leraren in opleiding 1
AIO’s en OIO’s voor promotieonderzoek

1
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Kwantitatieve specificatie
Elke leerling/Alle leerlingen 1 1

Veel leerlingen/Veel scholieren 1 1
Alle basisschoolleerlingen 1

Bepaalde groepen leerlingen 1
Het aantal leerlingen in het LWOO 1

Elke student 1 1
Veel studenten 1

Iedere student met het juiste diploma
1

Een deel van de afgestudeerden van de Pabo
1

Aantal mensen dat zonder beroeps- of 
startkwalificatie (diploma minimaal op havo- 
of mbo-2-niveau) de school verlaat 1

Aantal jongeren dat hoger onderwijs volgt
1

Talrijke zwerfjongeren en daklozen met 
psychiatrische of verslavingsproblemen, die 
de leefbaarheid van buurten aantasten en 
zichzelf de vernieling in helpen

1
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Kwalitatieve specificatie
Specificatie op volgen opleiding Specificatie op onvoldoende tot zeer slecht 

functionerende personen
Leerlingen met achterstand

2

Kinderen/leerlingen met 1 2
een (taal)achterstand

Jonge kinderen met
taalachterstanden 1

Kleuters met een taal-achterstand 1
Kinderen waarbij op driejarige leeftijd door 
het consultatiebureau of elders een 
taalachterstand wordt geconstateerd 1

Leerlingen die dat nodig hebben/
die daarop aangewezen zijn 1 1

Zorgleerlingen/Leerlingen die 
extra zorg nodig heben 1 1 1

Leerlingen met een zware zorgvraag 1
Leerlingen met een zware zorgvraag 1

Moeilijk lerende kinderen 1
Leerlingen die analfabeet zijn 1
Kinderen die te laag scoren 1
Probleemleerlingen 1
Die leerlingen die bij uitstek 
gebaat zouden zijn bij deelname aan groep 
0

1

Leerlingen die moeilijk zijn te
hanteren op school 1

Mensen die gezien hun opleiding 
of anderszins weinig kans van slagen 
hebben in Nederland

1

Gehandicapte kinderen in het
reguliere basisonderwijs 1

Jongeren zonder diploma en 
zonder vast werk tot hun 23e levensjaar 1

Mensen die op een wachtlijst 
staan voor de GGZ of de jeugdzorg 1
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Kwalitatieve specificatie (vervolg)
Specificatie op voldoende tot z
eer goed functionerende identiteiten

Buitenlandse studenten
1 1 1

Studenten uit ontwikkelingslanden die in 
Nederland dan wel in eigen land opgeleid 
worden

1

Studenten die de grens over willen 1
De beste studenten 1 1
Nieuwe studenten 1
Getalenteerde studenten 1
Creatief toptalent 1
Zeer begaafde/Hoogbegaafde kinderen

1 1

Leerlingen zonder achterstand 2
Succesvolle en hoog opgeleide
‘rolmodellen’ met verschillende culturele 
achtergronden en van verschillende 
nationaliteiten

1

Gemotiveerde, goed opgeleide 
werknemers 1

Gekwalificeerde politieagenten 1
In Nederland opgeleide imams 1

Specificatie op (school)problemen Schoolverlaters 1
Voortijdige schoolverlaters 1
Jongeren die dreigen uit te vallen 1

Specificatie op overig Mensen die werken en in het kader van 
“tweede kans onderwijs” of “een leven lang 
leren” een diploma willen behalen 1

Specificatie op voltooiing opleiding Afgestudeerden 1 1
Netafgestudeerden 1
Oud-studenten 1
Rolmodel 1

Succesvolle oud-leerlingen 1
Afgestudeerde VMBO’ers 1
Geschoolde mensen 1

Een breed geschoolde basis van hoger 
geschoolden 1

Iedereen met de juiste vooropleiding 1
Pas gepromoveerden 1
Mensen na afronding van een 
beroepsopleiding 1

Jongeren die zonder diploma hun school 
verlaten 1
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Niet-schoolse identiteiten
Jeugdigen waar een gezinsvoogd 
verantwoordelijk voor is 1

Alle niet-criminele jongeren met 
gedragsstoornissen die nu onterecht in de 
crisisopvang van de Justitiële 
Jeugdinrichtingen zijn geplaatst

1

Kinderen uit gezinnen met problemen 1
Gestrafte jongeren 1

Alle civielrechtelijk geplaatste 
jongeren 1

Strafrechtelijk geplaatste jongeren 1
Minderjarige jongeren, die met een 
machtiging van de rechter een gedwongen 
(gesloten) behandeling ondergaan 1

Jongeren die voor de eerste keer 
worden veroordeeld 1

Kansarme jongeren 1
Jongeren die niet mee willen werken en bij 
wie gedragsproblemen meespelen 1

Een jongere, nadat hij is vrijgekomen 1
De ouders van hun leerlingen 1

Ouders van kinderen met een 
grote (taal)achterstand

Kinderen die dagbehandelingcentra
bezoeken 1

Probleemjongeren 1 1
Probleemjongeren die zonder
perspectief op opleiding of baan 
rondhangen

1
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11.3 Vertakkingsschema ‘aanbieders van onderwijs’
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Synoniemen
Docenten/Leraren/Leerkrachten/ 
Onderwijzers 2 3 1 9 3 7 1 2 2 3

Gastdocenten 1
Publieke én private dienstverleners, zoals 
leraren, ambulancepersoneel of mensen die 
in een winkel werken

1

De ware held van de kenniseconomie
1

De jonge leraren 1
Startende leraren 1
Aanstaande leraren 1
Een goede leraar 1 1
Een middelmatige [leraar] 1
Goed opgeleide en excellente docenten

1

Mensen die vanuit hun werk met kinderen te 
maken hebben 1

Het beroep van leraar 1
Het onderwijzend personeel 1

Onderwijzend personeel in
kansarme buurten 1

Bevlogen onderwijsgevenden, 
gedreven door de liefde voor hun vak 1

Het onderwijspersoneel 1
Het lesgevend personeel 1
Het leraarschap 2
Docentschappen 1

Kwantitatieve specificatie
Voldoende vakleerkrachten voor 
handvaardigheid,  muziek en gymnastiek 1

Voldoende gekwalificeerde mensen voor
tussenschoolse opvang 1

Veel jonge, enthousiaste leraren 1
Extra leraren/meer docenten voor de klas

1 1
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Kwalitatieve specificatie
Speficatie op onderwijstaak Formulering vanuit niveau leerling Docenten die te maken hebben 

met kinderen en leerlingen die veel extra 
aandacht nodig hebben

1

Leraren die onderwijs geven aan 
veel scholieren met achterstanden of 
moeilijk lerende jongeren

1

Leraren aan scholen met veel 
achterstandsleerlingen en zorgleerlingen 1

Leraren op de basisschool
(en het VMBO) 1

Basisschoolleraren 1
Een goede vmbo-leraar 1

Een matige vwo-leraar 1
Universitaire (hoofd-)docenten 1
Hun collega’s in kansrijke buurten 1

Formulering vanuit professie leraar Hooggekwalificeerde specialisten 1
Gespecialiseerde vakdocenten 1
Docenten lichamelijke opvoeding 1
Praktijkdocenten 1
Vakleerkrachten 2
Vrouwelijke hoogleraren en
hoofddocenten 1

Lectoren 1
Onderwijsbegeleiders Studiebegeleider 1

Leerlingbegeleider 1
Eigen coach 1



Aanbieders van onderwijs (pagina 3 van 4)

R
eg

ee
ra

kk
oo

rd

C
D

A

C
hr

is
te

nU
ni

e

D
66

G
ro

en
L

in
ks

Pv
dA

Pv
dD

PV
V

SG
P

SP V
V

D

Kwalitatieve specificatie (vervolg)
Specificatie op niet-onderwijstaak Het schoolmanagement 1

Het management in al die instellingen
1

Schools en bovenschools 
management 1

Manager binnen de school 1
Schoolmanagers 1
De coördinatoren 1
Schoolbesturen 1 2

Bestuursleden van 
onderwijsinstellingen 1

Het schoolhoofd 1
Een bestuur van een superschool met 
tientallen vestigingen en duizenden 
leerlingen

1

Specificatie op persoonlijk kenmerk Een homoseksuele docent 1
Een islamitische stagiaire 1
Kunstenaars voor de klas 1

Goedopgeleide docerende
kunstenaars 1

Ondernemers voor de klas 1
Rolmodellen voor de jeugd 1
Leraren zonder bevoegdheid 1
De beste ambassadeurs voor het
werken in het onderwijs 1

De mensen die bij uitstek het beste 
uit de leerlingen kunnen halen 1
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Identiteiten gelieerd aan het onderwijs
Aan school gelieerde identiteiten Onderwijsconsultant 1

Een vertegenwoordiger van de school
1

De vertegenwoordiger van de school– 
leraar, schoolmaatschappelijk werker , 
leerplichtambtenaar of iemand van Bureau 
Jeugdzorg –

1

Mensen die onvoldoende in staat zijn om 
zelfstandig een reguliere baan te 
verwerven. Bijvoorbeeld conciërges en 
klassenassistenten

1

Conciërges 1 1 1
Conciërges op scholen 1

Conciërges voor basisscholen 1
Klassenassistenten 1 1

Onderwijsassistenten 1
De bestaande geschillencommissies die 
aansluiten bij de identiteit van de school 
(zgn. kringenrechtspraak)

1

Partners op het gebied van 
arbeidsintegratie en vervolgonderwijs 1

Niet aan school gelieerde identiteiten Zorgteams 1
Schoolarts 1
Een gezinsvoogd 1 2
Professionals 1

Publieke professionals 1
Professionals die belangrijk
werk doen voor de samenleving 1

Een staatssecretaris voor jeugd 
en opvoeding 1

Onderzoeksgelieerde identiteiten Wetenschappers 1
Onderzoekers 1 1

Jonge onderzoekers 1 1
Jonge top wetenschappers 1

Een zelfstandig onderzoeker 1
Een academicusbelasting 1
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11.4 Vertakkingsschema ‘concrete omschrijvingen’
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Synoniemen
School 14 42 9 19 9 17 10 12 12

De vriendschapsscholen in Rotterdam
1

Scholen in het buitenland 1
De gewenste school 1
Gemengde scholen 1
De gewone school 1
Andere scholen 1
Deze scholen 1
School voor speciaal onderwijs 1

Instellingen 1 2 3 1 1 3 1
In Nederland gevestigde instellingen en 
organisaties, zoals moskeeën, scholen, 
stichtingen, verenigingen, etc. 1

Onderwijsinstellingen 1 2 3 1 2
Andere onderwijsinstelling 1
Nederlandse onderwijsinstellingen 1
De instellingen voor cultuureducatie 1
Instellingen in het (beroeps)onderwijs

1

Instellingen in het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderwijs 1

HBO-instellingen 1 1
De onderwijsinstellingen in deze sector

1

Kennisinstellingen 1 2 1
Instellingen die initiële opleidingen
verzorgen 1

Instellingen zoals scholen, sportclubs
en ziekenhuizen, maar ook bedrijven 1

Onderzoeksinstellingen 1
Onderwijsinstituten 1
Opleidingsinstituten 2
Opleidingsorganisaties 1
Onderwijshuisvesting 1
Complete leerfabrieken 1

Kwantitatieve specificatie
Alle scholen/Elke school 1 1 1
Alle scholen, ongeacht of zij 1
bijzonder of openbaar onderwijs geven

Meer gemengde scholen 1
Alle geaccrediteerde onderwijsinstellingen

1

Veel scholen 1
Alle basisscholen 1 1
Duizend basisscholen 1
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Kwalitatieve specificatie
Specificatie op Sommige scholen- en instellingen, 1
onderwijskenmerken vooral ROC’s in de grote steden

Ambachts- en tuchtscholen 1
ROC 3
‘Brede scholen’/ Brede scholen 1 1 4 1

Een brede school die onderwijs
combineert met bijvoorbeeld 
buitenschoolse opvang, sport, 
cultuur, huiswerkbegeleiding en/of 
welzijnsinstellingen

1

Scholen die initiatieven voor 1
onderwijsverbeteringen nemen
Sportactieve scholen 1 1
Bijzondere scholen 1
Voorscholen 1
Hun gewone school 1

Specificatie op Veilige scholen 1
niet-onderwijskenmerken Kleinere scholen 1

Kleinere scholen binnen grotere 
bestuurlijke eenheden 1

Kleinere scholen in de buurt 1
Islamitische scholen 1 1

Nieuwe islamitische scholen 1
De school van hun keuze 1
Scholen voor mbo en hbo 1

Witte en zwarte scholen 1
De ‘zwarte scholen’ 1

Specificatie op schooltype
Universiteiten en scholen in het 1
middelbaar en hoger onderwijs
Middelbare en basisscholen 1
Hbo/universiteit 2

De Nederlandse universiteiten en
hogescholen 1

HBO's 1
Onderwijsvoorzieningen 1

Een samenvoeging van alle voorschoolse 
voorzieningen voor 0 tot 4 jaar (waaronder 
peuterspeel-zalen en voorschoolse 
educatie)

1

Peuterspeelzalen 3 1
Basisschool 1 2 1 5 1 2 3 1

De bovenbouw van de basisschool 1
Scholen in het voortgezet onderwijs 1 1
Middelbare school 1 1 1 2

Meerdere (middelbare) scholen 1
Meer middelbare scholen 1
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Specificatie op schooltype (vervolg)
Hogescholen 1 2 1 1 1 3
Universiteiten 1 1 1 4 1 3 3 4

Nederlandse universiteiten 2
Topuniversiteiten 1

Topuniversiteiten die zich in kwalitatieve 
zin onderscheiden 1

Een volwaardige medische 
faculteit in Enschede en Tilburg 1

Buitenlandse universiteiten 1
Nieuwe aanbieders van hoger onderwijs, 
inclusief buitenlandse 1

Scholen in het bijzonder onderwijs 1
De klassen in het speciaal onderwijs 1

Een aparte school 1
Kenniscentra 1 1

Kenniscentra waarin de nadruk ligt
op onderzoek naar vernieuwingen en 
verbeteringen gericht op het verlagen van 
de milieudruk en efficiënte 
productieprocessen

1

Topcentra 1
Kennisinstituten op het gebied van
duurzame ontwikkeling 1

Bedrijven gelieerd aan de universiteit
Een eigen bedrijf dat gelieerd is aan de 
universiteit 1

Leerwerkbedrijven 1

Opvangcentravoor onderwijs
De instituten die leerlingen met problemen 
opvangen en begeleiden 1

Maatschappelijk functionele instellingen
Het Huis 1

Het Huis der Culturen, waar nieuwe- 
en oorspronkelijk Nederlandse kunstenaars 
een podium krijgen

1

Een Huis van de Geschiedenis 1

Overig
Schoolpleinen 1
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11.5 Vertakkingsschema ‘abstracte omschrijvingen’
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Synoniemen
Onderwijs 1 3 1 4 3 3 4 3 14

Het onderwijs, van het vmbo tot 
universiteit 1

Onderwijs, zoals het VMBO, 
MBO en Hoger Onderwijs 1

Het onderwijs dat zij bieden 1
Het onderwijs dat zij volgen 1
Het aanpalende onderwijs 1

Sectoren als de zorg, het onderwijs en de 
volkshuisvesting 1

Maatschappelijke sectoren, zoals 
onderwijs en zorg 1

Onderwijsveld 2
Onderwijsberoepskolom 1
Beroepskolom vmbo-mbo-hbo 1
Opleidingen 1 1 1
Opvangklassen voor die leerlingen die 
uitvallen 1

Schakelklassen 2

Kwantitatieve specificatie
Het aantal kunstopleidingen 2
Minder maar kwalitatief hoge opleidingen

1

Meer gesubsidieerde, 
arbeidsmarktgerichte opleidingen 1
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Kwalitatieve specificatie
Specificatie op Specificatie op methode Tweede fase/studiehuis 1
onderwijskenmerken De verplichte brede leerweg

voor alle kinderen 1

Specificatie op categorie De initiële schoolopleiding 1
De opleidingen van beroepen 
waarin veel wordt gewerkt met kinderen 1

Lerarenopleiding 2 3 1 2 1
De eerstegraads lerarenopleiding 1

De Pabo 1
Bedrijfsopleiding 1
Imamopleidingen in Nederland/
Nederlandse imamopleiding 1 1

Specificatie op niveau Bacheloropleidingen 1
Masteropleiding 3
Beroepsopleidingen 1

Specificatie op Niet-financiële specificatie Nieuwe opleidingen 1 1
niet-onderwijskenmerken Topopleidingen 1

Deze opleidingsvorm 1
Kwetsbare opleidingen 1

Financiële specificatie Private opleidingen 1
Een privaat aangeboden en door de 
overheid erkende hogere opleiding 1

De bekostigde HBO-opleidingen 1
Onbekostigde opleidingen 1
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Specificatie op onderwijstype
Specificatie op niveau Groep 0 1 2

Basis-, voortgezet, beroeps- 1
en volwassenenonderwijs Primair/Basis- en voortgezet/

middelbaar onderwijs 1 2 1 2 1

Het basisonderwijs/
primair onderwijs 1 2 1

Het voortgezet/
middelbaar onderwijs 2 1 1 2 1 2

MAVO/VMBO
(in het voort-
zet onderwijs)

1 1

VMBO 2 2 5 1 1 1
De VMBO theoretische leerweg 1
MAVO 1
De brede basisopleiding van
de MAVO 1

HAVO/VWO 
(-opleidingen) 1 1

HAVO 2 1 1
Het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs 1

Het beroepsonderwijs 2 1 1 1 1
Het beroepsonderwijs 
en haar aansluiting 
op de arbeidsmarkt

1

Hoogwaardig 
beroepsonderwijs 1

MBO/HBO 1
MBO 1 1 1
HBO 1 2 1 2

Praktijkgeoriënteerd onderzoek in 
het HBO 1

Praktijkonderwijs 1
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Specificatie op onderwijstype (vervolg)
Hoger onderwijs en onderzoek 1

Het hoger onderwijs 2 4 2 1
De top van het hoger 
onderwijs 1

Het/ons hoger onderwijs 4 2
Universitair onderwijs/ Het 
wetenschappelijk onderwijs (WO) 2 1 2

Verplicht volwassenenonderwijs
aan nieuwkomers 1

Specificatie op vakgebied Vakonderwijs 1
Natuuronderwijs 1
Bewegingsonderwijs 1
Gymnastiek- en 
zwemonderwijs 1

Zwemonderwijs 1
Specificatie op doelgroep Onderwijs aan leerlingen die

extra zorg behoeven 1

Basisonderwijs voor jongens en
meisjes in ontwikkelingslanden 1

Het onderwijs van de Palestijnen 1
Specificatie op aard Normaal/regulier onderwijs 2 1 2 1 2

Het speciaal onderwijs 1 1 2 1 2
Klassen in het 
speciaal onderwijs 1

Dit schooltype 1
Onderwijs buiten de reguliere
lestijden (woensdagmiddag, weekenden, 
zomerscholen)

1

Eens studie in het buitenland 1
Vervolgopleiding 1
Degenen waar het om gaat: 
ouders en vervolgonderwijs 1

Specificatie op grondslag Het islamitisch onderwijs 1
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Zijtakken van onderwijs
Onderzoek Onderzoek 1

De wetenschap 1 1
Wetenschappelijkonderzoek 1 1

Het ongebonden en
zuiver wetenschappelijk onderzoek 1

Het NWO-programma 
(Nationaal Wetenschappelijk Onderzoek) 1

Toegepast 
wetenschappelijk onderzoek 1

Onderzoek waarvan 
de praktische toepassing ten goede komt 
aan het Nederlandse bedrijfsleven 1

Onafhankelijke 
wetenschappelijk onderzoek 1

Onderzoek in opdracht 1
Ontwikkelingsgericht werk Schoolmaatschappelijk werk 1 1

Jeugd- en jongerenwerk 1
Overig Brainport Eindhoven 1
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11.6 Vertakkingsschema ‘omschrijvingen aangaande kinderopvang’
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Synoniemen
Kinderopvang 3 4 3 5 2 4 2

Kinderopvang als basisvoorziening
voor alle kinderen van 0-12 jaar 1

Opvang 1
De verschillende vormen van kinderopvang

1

Voor- en naschoolse opvang 1 1 1 1
De naschoolse opvang 1 1

Buitenschoolse opvang 1
Een volledig pakket uitenschoolse
opvang (voor-, tussen- en naschools) voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar 1

Informele kinderopvang 1
De professionele kinderopvang 1
De crisisopvang 1 1
Alternatieve opvang 2
Deze basisvoorziening 1

Kwantitatieve specificatie
Meer, betere en betaalbare kinderopvang

1

Voldoende vervolgopvang 1

Kwalitatieve specificatie
Specificatie op kwaliteit Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang

1

Goede kinderopvang 1
Specificatie op financiële kenmerken Gratis kinderopvang 1

Betaalbare kinderopvang 1
Specificatie op type opvang Oppasgrootouders 1
Specificatie op voorkeuren afnemer Tweeverdieners die gebruik maken van 

informele kinderopvang 1

Wie bijzondere wensen voor de opvang 
heeft 1

Aan opvang gelieerde organisaties
Laagdrempelige kindercentra in wijken en 
buurten, die kinderen en ouders 
ndersteunenhulp en zorg bieden en waar 
nodig doorverwijzen

1

Hulpverlenende instellingen 1
Niet vrijblijvende opvoedingsondersteuning

1

Opvangvoorzieningen 1
Kinderopvanginstellingen 2

Het kinderdagverblijf 1
Meldpunten Kindermishandeling 1
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11.7 Vertakkingsschema ‘onderwijsgerelateerde omschrijvingen’
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Synoniemen
Instelling 1

Zorginstellingen 2
Instellingen voor (jeugd)hulpverlening

1

Jeugdinstelling 1
Bestaande lokale voorzieningen, waarin 
ouders en kinderen op één plek alle hulp 
kunnen vinden

1

Jeugd- en jongerenorganisaties 1
In te stellen taskforce "technologie, 
onderwijs en arbeidsmarkt" 1

De inrichting 1
Jeugdinrichtingen 1

SOS Hulpdienst 1
Andere maatschappelijke organisaties, 
waaronder scholen 1

De hulpverlening aan probleemgezinnen en 
–jongeren 1

Hulpverleners 1
Pleegzorg 1

Een landelijk meldpunt 1

Kwantitatieve specificatie
Ten minste zeventig procent van de mensen 
in de jeugdzorg 1

Meer jeugdinrichtingen 1
Alle betrokken instellingen en partijen
rond kind en gezin 1

Willekeurige centra 1
Verschillende hulpverleningsinstanties 1
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Kwalitatieve specificatie
Jongereninstanties m.b.t. algemene zaken Landelijke vrijwilligersorganisaties voor 

actieve  vrijetijdsbesteding van kinderen en 
jongeren

1

Het jeugd- en jongerenwerk 1
Betere opvang voor kinderen met een 
combinatie van problemen 1

Jeugdhulpverlening 2
De jeugdzorg 3 2 2 1 2 2 4

Buurt- en jongerencentra 1
Toegankelijke wijkservicecentra
met plaats voor de wijkverpleegkundige, de 
huisarts en ouder- en kindcentra 1

Ouder- en kindcentra 1
Medewerkers van de ouder- en kindcentra

1

(Gemeentelijke) Centra voor jeugd en 
gezin 1 3 2

Centra voor Jeugd en Gezin waar zoveel 
mogelijk medische, sociale en educatieve 
ondersteuning voor ouders en hun kinderen 
wordt georganiseerd

1

Jongerencentra/Jeugdcentra 1 1
Laagdrempelige kindercentra in de wijken, 
die kinderen en ouders ondersteunen, hulp 
en zorg bieden en waar nodig 
doorverwijzen

1

Bureau('s voor) Jeugdzorg 2 2
Medewerkers van jeugdzorg 1
Het consultatiebureau 1 2 1

Iemand van het consultatiebureau of van 
Bureau Jeugdzorg 1

De jeugdgezondheidszorg 1
Een effectieve jeugdzorg 1

Justitiële inrichtingen 1
De zorg in de Justitiële Jeugdinrichtingen

1

Kinderchat 1
Een Kinderombudsman 1
Een ombudsman waar studenten met 
klachten terechtkunnen over de kwaliteit 
en organisatie van het onderwijs 1

Gezinscoach(ing) 1 1
Een persoonlijke coach 1

Opvoedingsondersteuning 1
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Kwalitatieve specificatie (vervolg)
Jongereninstanties m.b.t. onderwijszaken De (Onderwijs)inspectie

3 1 1 1

Het bestuur of het lidmaatschap 
van een schoolvereniging 1

De minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen 1

Het leerlingenvervoer 1
Leerlingbegeleiding 1
Kinderrechter 1
De ‘spijbelrechter’ 1
Het schoolmaatschappelijk werk 1
Minister van Jeugd en Gezin 1
De ministeries van Economische
Zaken en Onderwijs 1

Specificatie op vragende partij
Gezinnen waar de zorg en de opvoeding van 
kinderen zorgwekkend is 1

Moeilijk te plaatsen kinderen die geen 
strafblad hebben 1

(Deze) pleegouders 1
Iedereen die gebruik maakt van de zorg van 
die instelling 1

Ouders en kinderen met opvoedingsvragen
1




