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Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 Inleiding 
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoraten-
generaal van de ministeries vergeleken zijn op de beleidsdruk op hun organisatie. Hierbij is ook de 
beleidsdruk vanuit de Tweede Kamer op de directoraten-generaal in beeld gebracht. Naar aanleiding 
hiervan is bij directeuren-generaal de behoefte ontstaan om  meer inzicht te hebben  in de druk die 
vanuit de media komt op de ministeries. Vandaar dat de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd is om 
de beeldvorming van ministeries in beeld te brengen.  

In dit onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over een drietal thema’s van dit ministerie en over de 
betrokken bewindspersonen minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra. Hierbij worden de 
volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 Hoe vaak berichten de verschillende media over de bewindspersonen en het ministerie?  

 Met welke thema’s komen de bewindspersonen, het ministerie en de relevante stakeholders in de 
berichtgeving? 

 Hoe ziet de dynamiek van het nieuws rond het ministerie eruit? 

2 Dataverzameling en methode 
Voor de dataverzameling gaan we uit van het nieuws over de ministeries en/of de minister danwel 
de staatssecretaris zoals gevonden in de volgende media.  

 

Tabel 1. Overzicht van de media 

Landelijke dagbladen1 Gratis dagbladen Televisie-programma’s Social media 

de Volkskrant Metro  

 

NOS 8 uur Journaal Fok.nl 
NRC Handelsblad Sp!ts Nieuwsuur GeenStijl.nl 

Trouw De Pers DWDD Twitter* 

De Telegraaf  Vandaag de Dag  

Algemeen Dagblad  PowNews  

  EénVandaag  

  Pauw&Witteman  
*Voor Twitter zullen we – zeker tijdens een periode waarin heel veel getwitterd wordt – een sample nemen van de 
tweets. Het is technisch onmogelijk om alle tweets op zo’n moment mee te nemen.  

 

2.1 Periode 

Wat de periode betreft gaan we uit van het begin van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 en 
eindigen op de dag van de val van dit kabinet, op 21 april 2012.  

 

                                                             

1 Met de dagbladuitgevers hebben we een overeenkomst dat we de opgemaakte versie van de dagbladen mogen ‘scrapen’ van 
hun internetpagina’s. Deze artikelen worden opgeslagen in onze database en bewaard voor de wetenschappelijke replicatie 
van ons onderzoek. Wij verkopen vervolgens de analyses die we uitvoeren en mogen hierbij citaten gebruiken (bv koppen van 
artikelen) in onze rapportages. Indien gewenst worden online de URL’s meegeleverd van de artikelen. Deze zijn vervolgens te 
lezen indien de opdrachtgever een online-abonnement heeft op het betreffende dagblad. De dagbladen zonder een 
opgemaakte versie van de krant ontbreken in ons standaardpakket.  
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2.2 Methodes 

In het rapport maken we gebruik van verschillende methodes. In deze paragraaf zullen we op deze 
methodes ingaan. 

 

2.2.1 Bottum-up analye met Latente Dirichlet Allocatie  

Recent hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om in plaats van top-down naar onderwerpen te 
zoeken, dit bottum-up te doen. Deze techniek komt uit de Verenigde Staten en wordt daar pas op kleine 
schaal toegepast. Wat er gebeurt is het volgende. Alle teksten (kranten, tv, social media) worden in de 
computer geladen. De computer bekijkt vervolgens per artikel/item hoe vaak een woord voorkomt en 
maakt een woordenlijst per artikel. Deze woordenlijst wordt gereduceerd tot een lijst van lemma’s 
(woordstammen). Per lemma wordt bekeken hoe vaak het voorkomt in het artikel. De computer 
berekent vervolgens welke woorden vaak samen voorkomen in de artikelen. Deze zogenaamde 
clustering is te vergelijken met fstakeholderanalyse. De gevonden woorden vormen samen een cluster, 
oftewel een onderwerp, in het nieuws. Deze onderwerpen kunnen vervolgens bekeken worden in 
combinatie met andere onderwerpen, met verschillende stakeholders etc. zodat we een globaal 
netwerk kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is dat je niet van te voren hoeft 
te bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de data voortkomen. 

Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n 
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee 
verschillende clusters in een artikel voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de verschillende deelthema’s per ministerie te bepalen voeren we een clusteranalyse uit. De 
computer rekent uit welke woorden veelvuldig voorkomen in de artikelen/items over de minister en 
de staatssecretaris ten opzichte van woorden uit een willekeurig andere periode.  

Hierbij hebben we een aantal opties bekeken. De beste verhouding tussen veelzeggende thema’s en 
verscheidenheid kwam naar voren bij een keuze van 20 clusters per ministerie. Per ministerie komen 
hier vervolgens een kleiner aantal clusters uit die relevant zijn. De overige clusters betreffen algemene 
clusters over politiek of toevallige clusters, die voorkomen doordat de naam van een bewindspersoon 
ook sterk clustert met een ander  (zonder dat er een onderwerp is vermeld) of clusters die heel 
algemeen zijn.  

 

2.2.2 Top-Down analyse  

De uitkomsten van de bottum-up methode vormen voor een groot deel de input voor de top-down 
analyse. Met deze methode kunnen we op een globale wijze netwerken extraheren uit de teksten. Bij 
deze extractie kunnen de gedefinieerde stakeholders en objecten heel specifiek zijn, zoals personen, 
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral om gaan om 
publiciteit rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het 

De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien 
vooral om de vraag of de coalitie plus 
gedoogpartner  PVV een meerderheid zal halen of 
niet. Het CDA en VVD hebben strategisch gestemd 
om dit te bewerkstelligen. 

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een 
bom heeft laten ontploffen in de hoofdstad Oslo. 
Breivik heeft tevens mensen neergeschoten op het 
eiland Utoya. 

Wilders is vrijgesproken door de rechtbank in 
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen sprake 
van haatzaaien. Wilders en advocaat 
Moszkowicz reageerden verheugd. 

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een 
aanslag heeft gepleegd in de hoofdstad. In het anders 
zo vreedzame land is geschokt gereageerd. In zijn 
testament heeft Breivik meermalen PVV en Wilders 
genoemd als grote voorbeeld. 
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nieuws komen. Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit de 
bottum-up methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met  specifieke issues die 
gerubriceerd zijn in overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘actieplannen OCW’ 
specifieke issues zoals ‘passend onderwijs, met daaronder nog specifieker bv ‘afschaffen rugzakjes’.  
Het voordeel van een dergelijk ingedeelde lijst is dat we op een geaggregeerd niveau kunnen 
rapporteren met behoud van de mogelijkheid om specifieke issues uit een categorie nader te  bekijken.  

 

2.2.3 Sentimentanalyse, de teneur van het nieuws 

De teneur van de berichtgeving kunnen we traceren door een automatische sentimentanalyse uit te 
voeren. Is de teneur positief, neutraal of negatief? Sentimentanalyse is een relatief nieuw vakgebied en 
de accuraatheidsgraad ligt tussen de 60 en 70 procent. Vanwege deze mate van betrouwbaarheid zijn 
de scores vooral te gebruiken als indicatie van gemiddeld sentiment voor relatief grote hoeveelheden 
artikelen (>50), maar niet voor individuele artikelen. 

 

2.2.4 Mediadynamiek  

Om de mediadynamiek vast te stellen maken we gebruik van de correlaties tussen de berichtgeving in 
de verschillende mediagroepen. Hierbij maken we onderscheid tussen het totale nieuws, ‘nieuwshups’ 
en ‘nieuwsgolven’. Een nieuwshup definiëren wij als een dag waarop er een piek te zien is in de 
berichtgeving. De totale hoeveelheid van het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij 
gewogen en er wordt een maat vastgesteld waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan 
we uit van de dagbladen. Alle artikelen tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 
4. De sociale media daarentegen tellen aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 
mee. Deze weging hebben we opgeteld en we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup 
wanneer er sprake is van een standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Een 
nieuwsgolf hebben we gedefinieerd als een periode waarin er minstens sprake moet zijn van drie 
opeenvolgende nieuwshups. 

 

3 Opzet van het onderzoek 

Zoals in de inleiding aangegeven gaan we in het onderzoek in op een aantal onderzoeksvragen. Deze 
zullen we opdelen in drie hoofdstukken: 

1. De aandacht voor het ministerie en de bewindspersonen; 

2. De thema’s waarmee het ministerie in het nieuws komt; 

3. De dynamiek van het nieuws. 

Voor het ministerie is het van belang dat de samenleving een goed beeld heeft van het ministerie, de 
bewindspersonen en het beleid dat uitgaat van het ministerie. Media spelen hierbij een cruciale rol,  
omdat voor het overgrote deel van de bevolking geldt dat zij afhankelijk zijn van de mediaberichtgeving 
waar het gaat om het beeld dat zij zich vormen over het ministerie, de bewindspersonen en de thema’s 
van het ministerie.  

Zowel bij het publiek als bij de journalistiek zullen echter de minister en het ministerie een directe 
relatie kennen. De beeldvorming rond de bewindspersoon zal invloed hebben op de beeldvorming rond 
het ministerie en vice versa. Vandaar is het van belang te kijken naar een aantal aspecten in het nieuws. 

Hoeveelheid aandacht: Vanuit de journalistiek geldt dat journalisten zogenaamde nieuwswaarden 
hanteren bij de selectie welke gebeurtenissen wel of geen nieuws worden. Zo worden conflicten en 
onverwachten gebeurtenissen eerder nieuwswaardig gevonden dan een doorwrochte discussie over  
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beleid. Ook zijn media eerder geneigd zich te richten op persoonlijke kenmerken van bewindspersonen 
in plaats van hun mening over prangende issues. Om deze reden kijken we allereerst naar de aandacht 
voor de bewindspersonen en het ministerie  en beschrijven daarbij de gebeurtenissen die ten grondslag 
lagen aan het nieuws. 

Thema’s in het nieuws: Ook bij thema’s geldt dat sommige thema’s eerder nieuws worden dan andere. 
Bovendien kan een incident, conflict of andere gebeurtenis de reden zijn waarom de media over het 
thema berichten. In een eerste overzicht geven we het verloop van de aandacht weer van ieder thema 
en beschrijven de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat het thema in het nieuws kwam.  

Om een compleet beeld te krijgen omtrent de discussie over bepaalde thema’s is het van belang dat een 
groot aantal meningen over het thema aan bod komen in de media. Voor journalisten geldt ook hier dat 
sommige meningen interessanter zijn dan andere. Wanneer een stakeholder zich fel en ongenuanceerd 
uitlaat over een bewindspersoon is dit nieuwswaardiger dan wanneer er sprake is van een 
genuanceerde uiteenzetting van de verschillen tussen de stakeholder en de bewindspersoon. Om deze 
reden kijken we ook naar de verschillende stakeholders. Op deze manier wordt het mogelijk inzicht te 
krijgen in de stakeholders die media-aandacht krijgen in de media wanneer de discussie over bepaalde 
thema’s oplaait. 

Mediadynamiek: Ten slotte kijken we naar de dynamiek tussen de verschillende mediagroepen. Uit 
eerder onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat journalisten geneigd zijn andere media 
te volgen in hun berichtgeving. Is een onderwerp eenmaal nieuws, dan volgen andere media. Deze 
zogenaamde agendajournalistiek  is veelvuldig zichtbaar in televisieprogramma’s, maar zien we ook 
terug in andere media. Op deze manier is het mogelijk dat sommige nieuwsgolven zich ontwikkelen tot 
mediahype.  

In het vervolg van het rapport kijken we allereerst naar de mate van aandacht voor het ministerie en de 
bewindspersonen en vervolgen wij met een specfieke focus op een aantal thema’s van het ministerie 
waarbij we ook aandacht hebben voor andere stakeholders. In een derde blok gaan we in op de 
dynamiek van het nieuws rondom het ministerie. We sluiten af met een conclusie. 

 

4 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het 

nieuws 

Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het 
algemeen in het nieuws is gekomen, tussen het aantreden van kabinet Rutte I in oktober 2010 en de val 
van dit kabinet in de derde week van april 2012. De blauwe lijn in figuur 1 laat per week de wisselingen 
in de hoeveelheid nieuws zien. Op de y-as van de grafiek staat het aantal artikelen weergegeven. De 
rode lijn geeft het gemiddeld aantal artikelen per week weer. De zwarte lijn geeft de trendlijn van het 
nieuws weer. Uit deze lijn blijkt of het totale aantal nieuws toeneemt, afneemt of gelijk blijft in de tijd. 

Tijdens de onderzochte periode verschijnen er gemiddeld 92 berichten per week over het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en haar bewindspersonen. Het aantal artikelen schommelt 
wekelijks tussen 23 stuks in de rustigste week (week 52, eind december 2011) en 150 berichten. De 
grootste piekmomenten verschijnen in de eerste helft van de kabinetsperiode, tussen december 2010 
en eind juni 2011. Hieronder bespreken we de media-aandacht voor het ministerie en haar 
bewindspersonen in chronologische volgorde. 

 



 7 

 

Figuur 1. Aandacht voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de 
berichtgeving. 

Week 48 & 49, 2010: In drie opeenvolgende weken verschijnen er veel nieuwsberichten over het 
ministerie van OCW, die gezamenlijk een eerste piek veroorzaken. De contouren van de 
langstudeerboete worden geschetst, en de eerste protesten tegen de maatregel breken los. Bovendien 
trekt Roelof de Wijkerslooth, verbonden aan de Radboud Universiteit, de rechtmatigheid van de 
maatregel in twijfel. De PvdA bijt zich hierop vast in het debat en wil van staatssecretaris Zijlstra 
opheldering over de juridische haalbaarheid van de langstudeerboete. In het debat over het hoger 
onderwijs dat plaatsvindt op 29 november krijgt staatssecretaris Zijlstra steun van een 
Kamermeerderheid voor zijn plannen voor selectie aan de poort. Naar aanleiding van Pisa-onderzoek 
waaruit blijkt dat het onderwijs in Nederland is gezakt in de internationale ranglijst, presenteert 
minister Van Bijsterveldt het actieplan Beter Presteren. “Doe dit niet, als je meer kennis wilt”, reageert 
Jeroen Dijsselbloem op 7 december in NRC Handelsblad. De plannen worden veelal uitgelegd als 
bezuinigingsmaatregel, in plaats van middel tot een kwaliteitsimpuls. “Nederland moet met zijn 
onderwijs naar de topvijf […]. ‘Maar met de bezuiniging van 170 miljoen die het kabinet het voortgezet 
onderwijs oplegt, is dat een utopie’”, aldus de VO-raad in Trouw op 9 december. De minister krijgt 
echter ook bijval: “Onderwijshervorming verdient steun [want] als het onderwijs slecht is, moet je 
ingrijpen”, stelt NRC Handelsblad op 8 december. 

Naast onderwijs komt ook cultuur aan de orde. “Staatssecretaris Zijlstra wil laten onderzoeken of er 
een nieuw stelsel moet komen voor het subsidiëren van kunst en cultuur. Het nieuwe stelsel is 
waarschijnlijk nodig vanwege de bezuiniging van 200 miljoen euro die het kabinet de kunstwereld wil 
opleggen”, aldus de Volkskrant op 3 december. In de kunst- en cultuurwereld ontstaat onrust over de op 
handen zijnde bezuinigingen. Echter, zo meldt NRC Handelsblad op 6 december, “vrijdag kwam minister 
Van Bijsterveldt al terug op het kabinetsvoornemen om het Muziekcentrum van de Omroep op te 
heffen. Het intrekken of uitstellen van de btw-verhoging [op de podiumkunsten] zou de tweede 
aanwijzing zijn dat bij nader inzien te scherp is gekort op de kunstsector.” Diezelfde dag zijn de 
bezuinigingen onderwerp van gesprek bij Pauw & Witteman: “Het is maandag 6 december, de dag dat 
Halbe Zijlstra zijn cultuurplannen bekend maakt.” Na weken van cultuurprotest waarin Nederland 
schreeuwt om cultuur is de cultuurnota verschenen. Staatssecretaris Zijlstra stelt vast dat instellingen 
voldoende publiek moeten trekken als subsidie-eis. De cultuurwethouders van negen grote steden 
sturen een brandbrief aan staatssecretaris Zijlstra waarin zij hem oproepen de kaalslag te beperken. 
Toch krijgt ook de staatssecretaris bijval: “de bezuiniging is ook een wake-up call”, stellen de 
directeuren van Nederlandse cultuurfondsen in NRC Handelsblad op 9 december. “De directeuren 
hebben begrip voor de noodzaak van verandering”. Echter, het is “duidelijk een haastklus […] en die 
haast leidt tot versimpeling […], maar dat er iets moet gebeuren, is de fondsen duidelijk.”  
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Week 6, 2011: Op 7 februari stelt minister Van Bijsterveldt in de Volkskrant dat “het bestrijden van 
segregatie in het onderwijs niet langer rijksbeleid” is. “Het gaat om kwaliteit van het onderwijs. Wit of 
zwart is minder belangrijk”, aldus de minister. Een dag later plaatst de krant reacties op de uitlatingen 
van de minister. Een van deze luidt: “Het is onbestaanbaar dat een minister – tussen de soep en de 
aardappelen door – zegt dat ze het laat zitten. Door niets meer te doen tegen zwarte scholen kies je 
voor segregatie. En volgens mij zijn de meeste Nederlanders niet voor een samenleving met gescheiden 
wijken.” Ook “ouders, die actief werken aan gemengde scholen in hun wijk, voelen zich in de steek 
gelaten” door de minister, aldus Lodewijk Asscher in het artikel “Minister geeft goed onderwijs op” in 
dezelfde krant die dag. “Van Bijsterveldt laat de boel uit elkaar spatten”, stelt hoogleraar Evelien 
Tonkens een dag later, ook weer in de Volkskrant. Daarnaast vinden de eerste protesten tegen de 
bezuinigingen op passend onderwijs plaats.  

Week 20, 2011: Deze week komen de omroepbezuinigingen groots in het nieuws. De omroepen willen 
onder voorwaarden fuseren tot drie superomroepen. Daarnaast kondigt staatssecretaris Zijlstra stevige 
maatregelen aan om de kwaliteit van het hoger onderwijs op te krikken (“Stevig ingrijpen moet imago 
hbo opkrikken”, Trouw, 21 mei 2011). Dit gebeurt naar aanleiding van een rapport van de 
Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat “op vijf hogescholen (waaronder Inholland) diploma’s werden 
afgegeven die niet hbo-waardig waren”. “HBO-docenten moeten master zijn. Kabinet neemt strenge 
maatregelen na diplomadebacle”, kopt De Telegraaf op 21 mei.  

Week 23 t/m 27, 2011: De maand juni staat in het teken van de bezuinigingen op kunst en cultuur die 
staatssecretaris Zijlstra op 10 juni bekendmaakt. Het Nationaal Historisch Museum komt niet langer in 
aanmerking voor subsidie en het doek valt. De volgende dag zijn de reacties niet van de lucht. “Kabinet 
schokt kunstwereld”, “bodem wordt weggeslagen” (De Telegraaf), “de kaalslag in de kunstensector 
voltrekt zich” (Trouw), zijn enkele koppen van artikelen die op 11 juni verschijnen. “Een ding kan 
staatssecretaris Zijlstra niet worden verweten, en dat is onduidelijkheid”, schrijft de Volkskrant. 
“Zonder blikken of blozen passeert hij de Raad voor Cultuur op cruciale punten. Vol overtuiging kiest 
hij voor de Nederlandse topinstellingen”. “De halbering van de kunst”, noemt Wim T. Schippers zijn 
project dat een protest is tegen de bezuinigingen (De Telegraaf, 14 juni 2011). “Acties tegen korten 
kunst zwellen aan”, aldus NRC Handelsblad op 20 juni. Ook de publieke omroepen ontkomen niet aan de 
bezuinigingsronde. Hoewel minister Van Bijsterveldt de fusieplannen die de omroepen eerder maakten 
overneemt, stelt zijn geen extra budget beschikbaar, zo lezen wij in dezelfde krant. “Minister Van 
Bijsterveldt komt de unanieme afspraak niet na”, stelt de interim-voorzitter van de VARA. “Met dezelfde 
verve waarmee staatssecretaris Zijlstra verdedigde dat pas in 2015 voor de volle mep bezuinigd zou 
moeten worden, prees hij even later de directe korting van 200 miljoen euro aan per 2013. Het pleidooi 
van de Raad voor Cultuur voor ‘fasering’ legde hij naast zich neer, en de Tweede Kamer zal 
waarschijnlijk geen euro van de bezuinigingen afhalen”, luidt een alarmerende passage in de Volkskrant 
op 24 juni. Op 27 juni vindt in Den Haag een grote demonstratie plaats tegen de bezuinigingsplannen. 
Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr sluit deze ‘Mars der beschaving’ af en stelt dat “een regering die 
geen geld wenst uit te geven aan kunst, kennis en altruïsme, [ons terug trekt] naar het dierenrijk” (“Dit 
kabinet haalt de mens uit ons weg”, de Volkskrant, 28 juni 2011). Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de 
bezuinigingen op politieke steun kunnen rekenen: “een laatste stormloop van de oppositie tegen de 
inkrimping van de rijksgesubsidieerde kunstsector tot 750 miljoen euro haalde niets uit” (“Kamer 
stemt in met korten kunst”, de Volkskrant, 28 juni 2011). “Zijlstra luistert niet naar protest”, aldus het 
Algemeen Dagblad. Een aantal dagen later, op 1 juli, besluit Els Swaab af te treden als voorzitter van de 
Raad voor Cultuur. “Zijlstra maakt van kunst iets elitairs”, stelt zij een dag later in de Volkskrant.  

In dezelfde periode komt minister Van Bijsterveldt in het nieuws met haar uitspraak dat zij niets ziet in 
een verbod op weigerambtenaren. Homo-organisaties laten hierop weten dat zij niet welkom is op de 
Gay Pride in augustus. Staatssecretaris Zijlstra presenteert op 1 juli de Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs. Hierin staan de benodigdheden om de kwaliteit in het hoger onderwijs terug te brengen en 
te waarborgen.  

Week 37, 2011: “Leraren en scholleiders zijn het vertrouwen in minister Van Bijsterveldt kwijt. Ook 
het vertrouwen in staatssecretaris Zijlstra is een jaar na de beëdiging van het kabinet dramatisch 
gedaald. Dat blijkt uit een peiling van onderwijsonderzoeksbureau DUO”, zo lezen we op 14 september 
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op Fok.nl in het artikel “Onderwijs klaar met minister Van Bijsterveldt”. Het artikel leidt tot een stroom 
van reacties op het forum waarin de uitkomst van de peiling kracht wordt bijgezet. “Dat vertrouwen 
heb ik nooit gehad”, schrijft een gebruiker. “Is het niet eerder zo dat die leraren tegen bezuinigingen 
zijn en de minister hiervan het gezicht is?”, verdedigt een van de gebruikers haar. “Volgens mij is het 
meer dat ze al jaren verkeerde beslissingen neemt op het gebied van onderwijs, ook onder 
Balkenende”, luidt een van de vele reacties.  

Week 48, 2011: Minister Van Bijsterveldt kondigt de 1040-lesurennorm aan. Echter, “deze maatregel 
is ineffectief en betuttelend”, schrijven de voorzitter van een scholenbestuur en hoofdleraar accounting 
op 28 november in NRC Handelsblad. “Wat zou de conclusie zijn van de parlementaire 
onderwijsenquête 2016?”, verwijzend naar het eerdere rechtzetten van onderwijsexperimenten naar 
aanleiding van het onderzoek door parlementaire enquêtecommissies. Het protest tegen de 
‘ophokuren’ ontsteekt, en dit is niet voor het eerst. Terwijl het aantal lesuren werd teruggeschroefd 
naar 1000, blijkt “de PVV een fel tegenstander van minder lesuren. [...] Van Bijsterveldt moest, om de 
steun van de gedoogpartij te behouden, aan de PVV-eisen tegemoetkomen”, stelt NRC Handelsblad op 
30 november.  

Tegelijkertijd roept de minister op tot meer betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen. 
“Dit kabinet heeft een hekel aan regels en een gebrek aan geld. Maar het heeft wel ideeën over hoe 
mensen horen te leven”, merkt Trouw op in het artikel “Minister blijft hameren op rol ouders”, dat op 
29 november verschijnt. De oproep komt de minister op zowel bijval als kritiek te staan. Zo citeert NRC 
Handelsblad op 30 november Hedy d’Ancona die stelt: “Van Bijsterveldt slaat de plank volledig mis. 
Mens, waar heb je het over? Dit zijn uitspraken van iemand die kennelijk geen idee heeft van de 
maatschappelijke werkelijkheid”. Volgens ethicus Theo Boer ging de minister “over de grens die een 
liberale samenleving trekt tussen privé en publiek” (“Verbijsterd? Een CDA’er moet juist moraliseren”, 
NRC Handelsblad, 3 december 2011). In Trouw daarentegen verschijnt op 1 december het artikel 
“Oproep minister aan ouders zich in te zetten voor school is ambitieus en nodig”.  

Ook verschijnen er in deze week berichten over het passend onderwijs. De Raad van State publiceert 
een advies over de plannen van de minister voor het passend onderwijs. De Raad uit hierin twijfels over 
de opvangcapaciteit van het onderwijs.  

Week 4, 2012: Stakingen tegen de 1040-urennorm zijn prominent aanwezig in de berichtgeving over 
het ministerie. “Leraren zijn minachting politici beu”, aldus de titel van een ingezonden artikel in de 
Volkskrant op 26 januari. Het NOS journaal opent die dag met een item over de massale 
lerarenprotesten. Daarnaast ontstaat er ophef over de uitspraken van AOb-bestuurder Marten Kircz die 
minister Van Bijsterveldt “de beroerdste minister van Onderwijs [noemt] die Nederland ooit heeft 
gehad. Ze zou niet het intellectuele niveau hebben om minister van Onderwijs te zijn en niet in staat zijn 
een redelijke gedachte te hebben over het onderwijs”, aldus Fok.nl op 26 januari.  

 

4.1 Het ministerie versus de bewindspersonen 

Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. De minister is hierbij 
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws over 
het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris gaat. Tevens 
kijken we naar de mate waarin nieuws over de minister en staatssecretaris ook over het ministerie gaat 
en wat de kans is dat beide bewindspersonen samen in het nieuws komen.  

Voor minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra is de kans vrijwel even groot voor te komen 
in het nieuws dat gaat over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Opmerkelijk is dat de 
kans dat de staatssecretaris voorkomt iets groter is dan de kans dat minister Van Bijsterveldt wordt 
genoemd, namelijk respectievelijk 22,8 procent en 22,3 procent. Ook de kansen dat de 
bewindspersonen samen worden genoemd in het nieuws zijn vrijwel gelijk: de kans dat staatssecretaris 
Zijlstra wordt genoemd in een artikel of item over de minister is 4,1 procent, andersom is deze kans 4 
procent. Hieruit kunnen we opmaken dat de bewindspersonen van het ministerie van OCW zelden 
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samen worden genoemd, en er sprake is van verschillende portefeuilles waarbij ook in de media een 
onderscheid blijft bestaan in de taakverdeling van minister en staatssecretaris.  

 

Tabel 2. Kans dat de bewindspersonen worden genoemd in het nieuws over het ministerie. 

  OCW Van Bijsterveldt Zijlstra 

OCW - 83.2% 82.8% 

Van Bijsterveldt 22.3% - 4.0% 

Zijlstra 22.8% 4.1% - 
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren samen genoemd worden. De eerste actor staat in de 
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het ministerie van OCW (kolom) ook  
minister Van Bijsterveldt (rij) genoemd wordt is 22,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister Van 
Bijsterveldt (kolom) ook het ministerie van OCW (rij) genoemd wordt, is 83,2%. 

 

4.2 De bewindspersonen in het nieuws 

Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister van Bijsterveldt als 
staatssecretaris Zijlstra, te beginnen met de minister. Naast de hoeveelheid nieuws, die in de figuren 2 
en 3 is weergegeven  met de blauwe lijn, geven we ook de teneur van de berichtgeving over de minister 
en staatssecretaris weer. Deze is weergegeven in de rode lijn. Het aantal artikelen is af te lezen in de 
linker y-as, terwijl op de rechter y-as de teneur van de berichtgeving is weergegeven. De teneur is 
gebaseerd op alle zinnen waarin de minister/staatssecretaris is genoemd. Van iedere zin hebben we het 
aantal positieve en negatieve woorden getraceerd. Op basis van deze gegevens kunnen we het aandeel 
negatieve woorden op het geheel bepalen. Deze maat varieert vervolgens van uiterst negatief -1 tot 
uiterst positief +1. 

 

4.2.1 De minister in het nieuws 

 

Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister van Bijsterveldt per week. 

Gemiddeld komt de minister in 27 artikelen per week in het nieuws, variërend van 4 artikelen in een 
week met relatief weinig media-aandacht voor de minister tot 106 artikelen in weken met relatief veel 
media-aandacht. Net als bij de media-aandacht voor het ministerie als geheel zien we dat de presentatie 
van het actieplan Beter Presteren ook voor een eerste piek in de berichtgeving over de minister zorgt , 
in week 49, 2010. Hierna nemen we in berichtgeving over minister Van Bijsterveldt nog enkele pieken 
waar. Het artikel ‘Onderwijs is klaar met minister Van Bijsterveldt’ en de reacties hierop die in week 37, 
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2011 verschijnen op Fok.nl vormen de voornaamste aanleiding hiertoe. De oproep tot meer 
ouderbetrokkenheid en het voorstel voor de invoering van de 1040-urennorm leiden tot een piek in 
week 48, 2011. Tenslotte zijn het de lerarenstakingen die een laatste duidelijke piek in de berichtgeving 
over de minister opleveren. Wat betreft de teneur zien we grillige lijnen, hoewel te teneur van het 
nieuws over de minister bijna elke week gemiddeld positief is.   

Als we figuur 2 vergelijken met figuur 3, de media-aandacht voor de staatssecretaris, blijkt dat de 
bewindspersonen wat betreft de frequentie waarmee ze in het nieuws komen aan elkaar gewaagd zijn. 
Voor beiden zijn er enkele uitschieters zichtbaar, terwijl ze over het algemeen redelijk gelijk op gaan. 
Ook in figuur 3 staat de blauwe lijn voor de hoeveelheid artikelen per week, terwijl de rode lijn de 
teneur weergeeft. 

 

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws 

 

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris Zijlstra per week. 

Ook de staatssecretaris komt gemiddeld in 27 berichten per week in het nieuws. In praktijk ligt dit 
tussen de 5 en 131 artikelen per week. Een tweetal hoge pieken op rij voor staatssecretaris Zijlstra 
volgen in de weken 24, 26 en 27, 2011. Aanleiding zijn de bezuinigingen op kunst en cultuur, en in 
mindere mate de presentatie van de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs. Rond de 
staatssecretaris blijft het hierna relatief stil. Voor wat betreft de teneur zien we wat kleinere 
schommelingen dan bij de minister, met af en toe een korte periode waarin de teneur van het nieuws 
negatief is. Tijdens de pieken in media-aandacht in week 24-27 van 2011 is de teneur met een waarde 
van ongeveer 0,3 licht positief.  

5 De onderwerpen in het nieuws 
Om te bepalen welke deelonderwerpen we nader zullen analyseren hebben we een bottom-up analyse 
uitgevoerd over de totale berichtgeving over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Deze methode staat beschreven in de sectie dataverzameling en methodes.  

In tabel 3 geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s zoals die naar voren zijn gekomen in de 
berichtgeving rond het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en haar bewindspersonen.  
De 20 gevonden clusters komen uit op in totaal 13 thema’s. Het totaal geeft aan hoeveel van het totale 
nieuws over het ministerie in de mediagroep wordt gevormd door deze thema’s. 
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Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie van en haar bewindspersonen. 

Thema's Dagbladen NOS Journaal Actualiteiten Geenstijl.nl Fok.nl 

problematiek hogeschool 
inholland 

18,8% 11,0% 3,3% 30,8% 0,4% 

rol pvv sgp 14,5% 9,1% 5,3% 10,1% 34,7% 

hoger onderwijs 12,2% 6,2% 4,4% 2,4% 18,4% 

kwaliteit onderwijs 10,3% 7,5% 12,5% 2,2% 20,3% 

bezuinigingen kunst en 
cultuur 

8,4% 1,9% 4,3% 0,1% 0,3% 

financiering cultuur 6,1% 1,5% 1,9% 5,0% 11,8% 

bezuinigingen 4,9% 2,4% 0,6% 12,9% 0,1% 

segregatie scholen 3,8% 6,1% 1,7% 2,2% 4,0% 

publieke omroep 3,2% 4,7% 3,6% 6,9% 1,5% 

nhm 2,7% 1,1% 1,3% 0,0% 0,1% 

bezuinigingen (speciaal) 
onderwijs 

2,6% 1,4% 1,9% 0,3% 2,2% 

proefvertaling klassieke talen 2,5% 1,5% 1,0% 4,9% 0,4% 

weigerambtenaren 1,5% 1,1% 3,8% 0,1% 1,3% 

Totaal 91,4% 55,6% 45,5% 78,0% 95,4% 

 

In de mediaberichtgeving over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen houden de 
bezuinigingen op onderwijs, kunst en cultuur de gemoederen het sterkst bezig. Vooral op Geenstijl.nl en 
in dagbladen staat het thema in het middelpunt van de aandacht. In het NOS journaal en in 
actualiteitenprogramma’s wordt er echter weinig aandacht aan het thema geschonken en op de website 
Fok.nl zelfs vrijwel geen.  

Op Fok.nl wordt er, in vergelijking met de overige media, buitengewoon veel aandacht geschonken aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Met name de rapporten van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van 
het onderwijs krijgen aandacht.  Dit thema hangt in veel gevallen samen met het thema ‘hoger 
onderwijs’, waar het ook vaak draait om de kwaliteit ervan, onder meer de maatregelen van 
staatssecretaris Zijlstra om het “geplaagde hbo weer op de rails te krijgen” (Fok.nl, 20 mei 2011). Aan 
het thema hoger onderwijs wordt ook door dagbladen geregeld aandacht besteed.  

Aan de rol van de PVV en SGP besteden kranten, actualiteitenprogramma’s en Fok.nl de meeste 
aandacht. De SGP verwerft een sterke positie in het debat over de onderwijsbezuinigingen; het tempo 
waarop de bezuinigingen worden doorgevoerd wordt teruggeschroefd na weerstand van de SGP 
wanneer blijkt dat steun van deze partij noodzakelijk is om de voorstellen van het kabinet door de 
Eerste Kamer te krijgen. De PVV wordt vaak genoemd in combinatie met het ministerie of de minister 
wanneer het gaat over het omroepbeleid en de bezuinigingen hierop.  

 

5.1 Mate van associatie 

Naast een overzicht van thema’s per mediagroep hebben we ook gekeken in welke mate deze thema’s 
met een bepaald bewindspersoon worden geassocieerd in het nieuws. In de onderstaande figuren staan 
de thema’s weergegeven, waarmee minister van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra met name 
werden geassocieerd in de berichtgeving. Hierbij zeggen de absolute aantallen die tussen de 
bewindspersoon en de thema’s staan niet zoveel: zij geven slechts een indicatie van de sterkte van het 
verband tussen de bewindspersoon en het betreffende thema. Dit hebben we ook weergegeven door 
middel van een dikkere of minder dikke lijn. 
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Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Van Bijsterveldt en thema’s 

 

 
Voor minister van Bijsterveldt is de kwaliteit van het onderwijs hiervan veruit het belangrijkst, gevolgd 
door de onderwijsbezuinigingen in het algemeen en de bezuinigingen op speciaal onderwijs in het 
bijzonder. 

 

Figuur 5. Mate van associatie tussen staatssecretaris Zijlstra en thema’s 

 

Staatssecretaris Zijlstra wordt het meest geassocieerd met de thema’s hoger onderwijs en 
bezuinigingen op cultuur. 

 

5.2 Gekozen thema’s 

Uit hiervoorgenoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. De thema’s zijn: 

 Bezuinigingen kunst en cultuur 
 Hoger onderwijs (+ problematiek InHolland) 
 Bezuinigingen speciaal onderwijs (+ passend onderwijs) 

In tabel 4 gaan we in op deze drie thema’s en kijken we naar de mate waarin de thema’s genoemd 
worden in de berichtgeving rond het ministerie. In andere woorden, hoe groot is de kans dat als een 
artikel gaat over het ministerie dat ook een van de drie thema’s genoemd wordt? 
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Tabel 4. Aandacht voor de drie thema’s in het nieuws over het ministerie. 

  OCW 
Bezuinigingen 
kunst en cultuur 

Kwaliteit hoger 
onderwijs Passend Onderwijs 

OCW - 88,2% 85,8% 91,7% 

Bezuinigingen kunst en cultuur 12,0% - 5,8% 4,1% 

Kwaliteit hoger onderwijs 9,3% 4,6% - 7,8% 

Passend Onderwijs 5,6% 1,9% 4,4% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste actor 
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het 
ministerie van OCW (kolom) ook  het thema Bezuinigingen kunst en cultuur (rij) genoemd wordt is 12,0%. Andersom 
geldt: de kans dat in een artikel over Bezuinigingen kunst en cultuur (kolom) ook het ministerie van OCW(rij) 
genoemd wordt, is 88,2%. 

 

Uit de tabel blijkt dat als de berichtgeving over het ministerie van OCW gaat, de kans met 12 procent 
het grootst is dat het ook over de bezuinigingen op kunst en cultuur gaat. Voor de kwaliteit van het 
hoger onderwijs en bezuinigingen op speciaal en passend onderwijs is deze kans respectievelijk 9,3 
procent en ruim 5 procent. De lage percentages geven aan dat geen enkel specifiek onderwerp wordt 
uitgelicht door de media, maar dat het ministerie juist met een veelheid aan deelonderwerpen wordt 
geassocieerd in de berichtgeving.  

Uit de tabel blijkt ook dat de onderwerpen zelden met elkaar worden geassocieerd, ze hangen dan ook 
nauwelijks met elkaar samen. Zo is de kans dat de bezuinigingen op speciaal en passend onderwijs 
worden behandeld in een artikel of item over de bezuinigingen op kunst en cultuur slechts 1,9 procent. 
Dit is weinig opmerkelijk voor twee onderwerpen die nauwelijks onderlinge samenhang vertonen. 
Hieruit kan opgemaakt worden dat over de verschillende onderwerpen veelal apart wordt bericht in de 
media. 

 

Tabel 5. Aandacht voor thema’s per mediumgroep. 

  
Bezuinigingen 
kunst en cultuur 

Kwaliteit hoger 
onderwijs Passend Onderwijs Totaal  

  N In% N In% N In% N In% 

Kwaliteitskranten 791 72 493 58.3 296 59.7 1580 64.8 

Populaire 
kranten 98 8.9 112 13.2 71 14.3 281 11.5 

Gratis kranten 38 3.5 97 11.5 28 5.6 163 6.7 

Journaal 13 1.2 13 1.5 11 2.2 37 1.5 

Actualiteiten 49 4.5 41 4.8 54 10.9 144 5.9 

Sociale media 96 8.7 76 9 32 6.5 204 8.4 

Twitter 13 1.2 14 1.7 4 0.8 31 1.3 

 Totaal 1098 100 846 100 496 100 2440 100 

 

In tabel 5 is in een schema weergegeven hoe vaak er over de drie thema’s gesproken wordt in de 
verschillende mediagroepen. Uit deze tabel blijkt dat kwaliteitskranten het grootste aandeel hebben in 
de berichtgeving over de drie thema’s. De meeste aandacht gaat uit naar de bezuinigingen op kunst en 
cultuur. In populaire kranten zien we een tegenovergestelde tendens; deze besteden de minste 
aandacht aan de bezuinigingen op ‘linkse hobby’s’. In gratis kranten wordt van deze drie thema’s het 
vaakst bericht over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een belangrijke doelgroep van de gratis 
kranten zijn dan ook de reizende jongeren/studenten, waarvoor dit thema een belangrijk onderwerp is. 
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Actualiteitenprogramma’s besteden geruime aandacht aan de bezuinigingen op speciaal en passend 
onderwijs, en we zien dat de thema’s op Twitter weinig losmaken. 

 

5.3 Stakeholders in het nieuws 

Naast de selectie van de belangrijkste thema’s is ook een selectie gemaakt van de voor het ministerie 
belangrijke stakeholders. Dit zijn stakeholders die veel voorkomen in het nieuws over het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze stakeholders zijn onderverdeeld in 6 categorieën. In de 
onderstaande tabel is weergegeven welke stakeholders er bij welke categorie horen2. 

 

Tabel 6. Stakeholders ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Categorieën Stakeholders 

Ministerie Ministerie OCW, Marja van Bijsterveldt, Halbe Zijlstra 

Experts Hoogleraren, onderzoekers, professoren, experts 

Kennisinstituten Kennisinstituten, adviesbureaus, Raad van State, CPB, CBS, SCP, Raad voor Cultuur, 
Onderwijsraad, NVAO 

Uitvoering/toezicht  gemeenten, provincies, burgemeester, wethouder, onderwijsinspectie, DUO, AWT, 
erfgoedinspectie, nationaal archief, rijksdienst voor cultureel erfgoed. 

Brancheorganisaties 
(koepels) 

VNG, FNV, vakbonden, cultuurfonds, UNESCO, algemene onderwijsbond, vo raad, 
po raad, hbo raad, aob, LSVb, ISO, VSNU, CNV, LIA, Kunsten ’92, Beter Onderwijs 
Nederland, Besturenraad, Studentenvakbond, Studentenraad. 

Maatschappij Burgers, musea, theatergezelschappen, dansgezelschappen,  
muziekgezelschappen, toneelgezelschappen, muziekgezelschappen, artiesten, 
productiehuizen, filmhuizen, filmproducenten, filmmakers, regisseurs, acteurs, 
orkesten, opera’s, bioscopen, onderwijsinstellingen, scholen, universiteiten, 
hogescholen, mbo scholen, leraren, docenten, wetenschappers, studenten, 
leerlingen  

 
Nu de drie te onderzoeken thema’s zijn gekozen en de bij het ministerie horende stakeholders zijn 
benoemd, wordt er per thema bekeken hoe het thema in het nieuws voorkomt. Hierbij wordt gekeken 
naar de pieken in de berichtgeving over het thema, welke stakeholders er voorkomen in het nieuws 
over het thema en welke politiek partijen worden geassocieerd met het thema.   

 

5.4 Thema 1: Bezuinigingen Kunst en Cultuur 

Het eerste thema dat we bespreken gaat over de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector. In figuur 
6 geven we een overzicht van de aandacht voor dit thema in de media. Uit deze figuur blijkt dat er 
slechts op één moment een zeer groot aantal berichten (262 stuks) over het thema verschijnt, namelijk 
in juni 2011. In de overige maanden schommelt de media-aandacht voor het thema tussen de 8 en 87 
stuks per maand, met uitzondering van de maanden mei en juli 2011, waarin er respectievelijk 99 en 
108 berichten over het ministerie en haar bewindspersonen verschijnen. 

 

                                                             

2 Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de website van het ministerie en de mediaberichtgeving en is derhalve 
niet uitputtend. Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek. 
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Figuur 6. Overzicht van de berichtgeving over het thema Bezuinigingen op Kunst en Cultuur per 
maand. 

6 December 2010 is de dag dat staatssecretaris Zijlstra zijn cultuurplannen bekend maakt. Naar 
aanleiding hiervan is hij te gast bij Pauw en Witteman. De weken aan cultuurprotesten die hieraan 
vooraf zijn gegaan blijken niet zozeer uit bovenstaande figuur. De berichtgeving over het thema komt 
pas tot volle bloei in juni 2011, wanneer bekend wordt dat de Raad voor Cultuur lijnrecht tegenover 
staatssecretaris Zijlstra staat wat betreft het doorvoeren van de bezuinigingen. Alle protesten ten spijt 
houdt het kabinet vast aan de bezuinigingen waardoor grote opschudding ontstaat in de kunstwereld 
(“Kabinet schokt kunstwereld”, De Telegraaf, 11 juni 2011). “De btw-verhoging op voorstellingen hing 
al maanden als een zwaard van Damocles boven de kunstsector. De liberale staatssecretaris Zijlstra laat 
het genadeloos in de nek van cultuur vallen”, lezen we op 28 juni in Trouw.  

 

5.4.1 Stakeholders in het nieuws over kunst en cultuur 

In het nieuws over bezuinigingen op kunst en cultuur komen naast het ministerie en de 
bewindspersonen ook andere stakeholders voor. In deze paragraaf gaan we hierop in. In tabel 7 geven 
we weer wat de kans is dat een groep stakeholders wordt genoemd in berichtgeving over dit thema. 

Tabel 7.  De kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  
Bezuinigingen 
kunst en cultuur Ministerie Experts 

Kennis 
instituten 

Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 
organisaties 

Maat-
schappij 

Bezuinigingen 
kunst en cultuur - 92,5% 89,5% 97,9% 94,4% 91,3% 92,0% 

Ministerie 72,2% - 53,2% 81,6% 75,7% 68,3% 72,9% 

Experts 9,8% 7,5% - 10,3% 11,3% 9,9% 11,0% 

Kennisinstituten 22,4% 24,0% 21,5% - 21,8% 25,3% 20,9% 

Uitvoering en 
Toezicht 21,1% 21,7% 23,0% 21,2% - 25,3% 21,4% 

Branche 
organisaties 10,4% 10,0% 10,2% 12,6% 13,0% - 0,0% 

Maatschappij 70,0% 71,2% 76,4% 69,5% 73,1% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in 
het nieuws over het thema Bezuinigingen op kunst en cultuur. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat 
in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Bezuinigingen op kunst en 
cultuur (kolom) ook  het ministerie van OCW (rij) genoemd wordt is 72,2%. Andersom geldt: de kans dat in een 
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artikel over het ministerie van OCW (kolom) ook het thema Bezuinigingen op kunst en cultuur (rij)  genoemd wordt, 
is 92,5%. 

Uit de tabel blijkt dat de kans dat in de berichtgeving over de bezuinigingen op kunst en cultuur 
stakeholders uit de maatschappij worden genoemd (70 procent) bijna even groot is als de kans dat het 
ministerie of een van haar bewindspersonen wordt genoemd (72,2 procent). Maatschappelijke 
stakeholders zoals burgers en muziek- dans- en theatergezelschappen vormen zo de belangrijkste 
stakeholders in de berichtgeving over dit beleidsterrein. De overige stakeholders volgen op grote 
afstand en zijn dus duidelijk minder prominent aanwezig in het nieuws over de bezuinigingen op kunst 
en cultuur. De kansen dat kennisinstituten en organisaties voor uitvoering en toezicht voorkomen in 
het nieuws zijn vrijwel gelijk, met respectievelijk 22,4 en 21,1 procent. Hierna volgen branche 
organisaties en experts, beiden met een kans van ongeveer 10 procent voor te komen in het nieuws 
over dit thema. 

Verder valt op dat de maatschappelijke stakeholders ook vaak voorkomen in het nieuws wanneer een 
van de overige stakeholders worden genoemd. Wanneer het ministerie, experts, kennisinstituten of 
uitvoeringsorganisaties met betrekking tot het thema in het nieuws komen, is de kans dat 
maatschappelijke stakeholders worden genoemd respectievelijk 71,2 procent, 76,4 procent, 69,5 
procent en 73,1 procent. Maatschappelijke stakeholders en brancheorganisaties komen echter nooit 
samen voor, omdat bij het zoeken naar maatschappelijke stakeholders de brancheorganisaties zijn 
uitgesloten3. 

Tabel 8.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  

 
Bezuini
gingen VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Bezuinigingen  
kunst en cultuur - 93,6% 91,9% 91,6% 92,1% 93,5% 93,2% 92,2% 95,4% 87,9% 88,9% 

VVD 35,9% - 66,8% 65,8% 66,6% 56,0% 64,9% 64,2% 53,6% 57,2% 79,7% 

PvdA 14,1% 26,7% - 37,0% 35,6% 51,9% 52,3% 68,0% 51,9% 61,1% 48,1% 

PVV 17,9% 33,5% 47,2% - 49,0% 42,9% 50,5% 54,1% 57,5% 69,8% 74,6% 

CDA 19,8% 37,4% 49,9% 54,0% - 61,6% 50,1% 58,8% 64,9% 69,0% 78,6% 

SP 7,9% 12,2% 28,4% 18,4% 24,0% - 31,3% 45,6% 37,4% 58,0% 26,5% 

D66 8,6% 15,6% 31,4% 23,8% 21,5% 34,4% - 55,0% 36,4% 58,0% 39,6% 

GroenLinks 5,4% 9,7% 25,7% 16,1% 15,9% 31,6% 34,7% - 34,5% 59,6% 29,7% 

ChristenUnie 2,7% 3,9% 9,5% 8,3% 8,5% 12,5% 11,1% 16,7% - 36,0% 20,8% 

PvdD 0,5% 0,8% 2,2% 1,9% 1,7% 3,8% 3,4% 5,6% 7,0% - 8,9% 

SGP 1,8% 4,3% 6,5% 7,9% 7,6% 6,5% 8,9% 10,6% 15,3% 33,7% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws 
over het thema Bezuinigingen op kunst en cultuur. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de 
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Bezuinigingen op kunst en cultuur (kolom) ook  de 
VVD (rij) genoemd wordt is 35,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema 
Bezuinigingen op kunst en cultuur (rij)  genoemd wordt, is 93,6%. 

                                                             

3 De kans dat maatschappelijke actoren en brancheorganisaties samen voorkomen is bij elk beleidsthema van dit 
ministerie 0%. Dit komt door onze definitie van deze stakeholders in de zoekstrings: veel brancheorganisaties 
worden in het nieuws omschreven als vertegenwoordigers van groepen die als individu onder maatschappij 
zouden vallen, wat overlap tussen de groepen kan opleveren (bijvoorbeeld “landelijke studenten vakbond” is een 
brancheorganisatie, terwijl “studenten” vallen onder maatschappij : zoeken op de term “studenten” levert beide 
termen op als resultaat). Dit doet afbreuk aan de validiteit van de analyse, dus we hebben dit opgelost door alle 
brancheorganisaties weg te filteren uit de zoekresultaten voor maatschappelijke actoren (voor het voorbeeld: de 
zoekterm voor studenten wordt dus ‘studenten NOT “landelijke studenten vakbond”’). Dit heeft echter als gevolg 
dat brancheorganisaties en maatschappij niet samen in een artikel voor kunnen komen.  
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Uit tabel 8 blijkt dat de kans het grootst is dat de VVD, de partij van staatssecretaris Zijlstra die 
verantwoordelijk is voor het thema, het vaakst voorkomt in het nieuws over de bezuinigingen op kunst 
en cultuur, namelijk bijna 36 procent. De VVD wordt gevolgd door coalitiepartner CDA (19,8 procent) 
en gedoogpartner PVV (17,9 procent). De PvdA als grootste oppositiepartij volgt met 14,1 procent. 

 

5.5 Thema 2: Hoger Onderwijs (en de problematiek bij InHolland) 

Het tweede thema waar we nader naar kijken betreft het hoger onderwijs. In figuur 7 geven we een 
overzicht van het nieuws rond dit thema. 

 
Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving het hoger onderwijs per maand. 

De pieken in de berichtgeving over het thema Hoger Onderwijs zijn gelijkmatig over de 
onderzoeksperiode verdeeld. De aantallen verschenen berichten per maand varieren van 11 stuks in 
april 2012 tot 79 exact een jaar eerder. De pieken varieren in berichtenaantallen van 50 stuks tot 79. 

November 2010: In november 2010 verschijnen de eerste berichten over onregelmatigheden bij 
hogeschool InHolland. De Inspectie van het Onderwijs start een vooronderzoek naar het 
declaratiegedrag van de leden van het college van bestuur, aldus het NRC Handelsblad op 3 november. 
De salarissen in het hoger onderwijs is dezelfde dag onderwerp van een debat in de Tweede Kamer. 
Twee weken later gaat het opnieuw mis rond de onderwijsinstelling en eindigt hogeschool InHolland 
onderaan in de Keuzegids HBO, zo meldt dezelfde krant op 18 november. Een dag later kopt De 
Telegraaf: “Kamer: Inholland potentiele beerput. Onderwijsinspectie kijkt verder dan bonnetjes”. 
“Ander, echt goed nieuws: [...] staatssecretaris [...] Zijlstra toont zich doortastend en grijpt in bij de te 
hoge salarissen. In tegenstelling tot zijn voorgangers laat hij het niet bij een gentleman’s agreement. Hij 
weet dat zoiets alleen mogelijk is als de betrokken men en women het predicaat gentle ook werkelijk 
waard zijn”, schrijft NRC Handelsblad op 27 november (“InHolland staat voor de complete 
normvervaging in het onderwijs”). Maar het blijft niet alleen bij de hogescholen, ook studenten die 
frauderen met de studiebeurs worden hard aangepakt, stelt staatssecretaris Zijlstra. Ook duiken in deze 
maand de eerste berichten op over de langstudeerboete en de ophef die rond de voorgenomen 
onderwijsbezuinigingen.  

Januari 2011: De eerste protesten hiertegen vinden plaats in januari. “Het is vrijdag 21 januari, de dag 
dat zo’n 15.000 studenten in opstand komen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet”, zo opent 
Jeroen Pauw de uitzending van Pauw & Witteman. “Het grootste studentenprotest sinds 1988”, aldus De 
Telegraaf (18 januari 2011, “Massaal protest van studenten”). Ook de oppositiepartijen D66, PvdA en 
SP mengen zich in de protesten (“Pechtold: Ich bin ein langstudeerder”, de Volkskrant, 22 januari 2011). 
Ondanks de protesten houdt de staatssecretaris vast aan zijn onderwijsplannen.  
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April 2011: In april wordt echter toch bekend gemaakt dat de langstudeerboete niet in september al 
zal ingaan, maar een jaar wordt uitgesteld. “Zijlstra zwicht voor studentenprotesten”, aldus Metro op 14 
april. Eind april blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie dat 39 procent van de 200 
onderzochte diploma’s van drie studies die hogeschool Inholland aanbiedt, ten onrecht zijn verstrekt 
(“Ruim eenderde diploma’s Inholland is onterecht”, NRC Handelsblad, 28 april 2011). “Bij nog eens vier 
hbo-opleidingen elders is de situatie ‘zorgelijk’”, meldt Trouw een dag later. “Er zijn diploma’s verleend 
voor afstudeerwerk zonder het vereiste hbo-niveau” (‘Kwaliteit hbo blijft vraagteken”). “Zorg over 
niveau in hele hbo-sector”, kopt ook NRC Handelsblad die dag. In de maanden hierop blijft het 
onderwerp op de agenda. “Stevig ingrijpen moet imago hbo opkrikken”, aldus Trouw op 21 mei, en 
“Kabinet komt met plan voor beter hoger onderwijs” (Fok.nl, 1 juli 2011).  

Juli 2011: Staatssecretaris Zijlstra presenteert de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, waarmee hij 
zich richt op excellentie en een strengere selectie. “Een radicale trendbreuk”, zo omschrijft hij de 
plannen zelf (“Radicale trendbreuk’in onderwijs”, NRC Handelsblad, 2 juli 2011).  

 

5.5.1 Stakeholders in het nieuws over kwaliteit hoger onderwijs 

Naast het ministerie komen ook andere stakeholders voor in het nieuws. In deze paragraaf gaan we 
hier nader op in. Allereerst kijken we naar de verschillende groepen stakeholders op het beleidsterrein 
(tabel 9). Vervolgens gaan we in op de politieke partijen die voorkomen in het nieuws (tabel 10).  

 

Tabel 9.  De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  

Kwaliteit 
hoger 
onderwijs Ministerie Experts 

Kennis 
instituten 

Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 
organisaties 

Maat-
schappij 

Kwaliteit hoger 
onderwijs - 87,2% 86,5% 86,4% 89,5% 89,1% 85,6% 

Ministerie 69,6% - 55,2% 69,2% 69,3% 78,0% 65,7% 

Experts 17,5% 14,0% - 20,6% 16,0% 17,4% 18,4% 

Kennisinstituten 11,6% 11,6% 13,7% - 14,2% 11,0% 12,2% 

Uitvoering en 
Toezicht 19,3% 18,7% 17,0% 22,9% - 22,0% 18,1% 

Branche 
organisaties 26,3% 28,8% 25,3% 24,3% 30,1% - 0,0% 

Maatschappij 63,6% 61,2% 67,7% 67,4% 62,3% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in 
het nieuws over het thema Kwaliteit hoger onderwijs. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de 
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Kwaliteit hoger onderwijs (kolom) ook  
het ministerie van OCW (rij) genoemd wordt is 69,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie 
van OCW (kolom) ook het thema Kwaliteit hoger onderwijs (rij)  genoemd wordt, is 87,2%. 

 

Uit tabel 9 blijkt dat ook wanneer het in de berichtgeving gaat over de kwaliteit van het hoger 
onderwijs, maatschappelijke stakeholders zeer vaak voorkomen, de kans dat dit gebeurt is 63,6 
procent. Voor het ministerie en haar bewindspersonen is deze kans net iets groter, namelijk bijna 70 
procent. De eerstvolgende stakeholder die we in de rangschikking tegen komen zijn de branche 
organisaties, hiervoor is de kans ruim 26 procent dat ze genoemd worden in een bericht over de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. De overige stakeholders, uitvoeringsorganisaties, experts en 
kennisinstituten, komen minder vaak voor in de berichtgeving over het thema.  
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Tabel 10.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  
Kwaliteit  
HO VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Kwaliteit 
hoger 
onderwijs - 86,1% 85,1% 83,2% 85,6% 87,6% 86,9% 85,4% 77,8% 84,1% 83,9% 

VVD 28,0% - 52,3% 59,1% 58,1% 47,7% 56,7% 57,6% 66,5% 86,6% 54,4% 

PvdA 12,1% 22,9% - 31,3% 29,1% 29,0% 47,0% 50,3% 45,8% 80,8% 24,8% 

PVV 11,9% 26,0% 31,5% - 40,2% 39,8% 34,2% 48,7% 48,2% 76,6% 46,0% 

CDA 15,6% 32,5% 37,2% 51,2% - 28,1% 34,8% 48,6% 67,1% 76,2% 47,0% 

SP 9,8% 16,5% 22,9% 31,3% 17,4% - 37,0% 43,4% 32,1% 61,8% 20,7% 

D66 8,3% 16,6% 31,5% 22,8% 18,2% 31,3% - 52,2% 47,5% 73,3% 28,8% 

GroenLinks 4,4% 9,1% 18,2% 17,5% 13,8% 19,9% 28,2% - 33,7% 66,9% 23,4% 

ChristenUnie 1,2% 3,3% 5,1% 5,4% 5,9% 4,5% 8,0% 10,4% - 16,4% 15,5% 

PvdD 0,9% 2,8% 6,1% 5,7% 4,5% 5,9% 8,2% 13,9% 11,0% - 8,4% 

SGP 4,6% 9,2% 9,6% 17,7% 14,2% 10,2% 16,7% 25,1% 53,5% 43,3% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws 
over het thema Kwaliteit hoger onderwijs. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de 
rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Kwaliteit hoger onderwijs (kolom) ook  de VVD (rij) genoemd 
wordt is 28,0%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Kwaliteit hoger 
onderwijs (rij)  genoemd wordt, is 86,1%. 

 

Uit tabel 10 blijkt dat staatssecretaris Zijlstra ervoor zorgt dat zijn partij, de VVD, het vaakst voorkomt 
in de berichtgeving over de kwaliteit van het hoger onderwijs. de kans dat de VVD voorkomt in een 
artikel of item over dit thema is 28 procent. De andere partijen volgen op grotere afstand. Zo is de kans 
15,6 procent dat coalitiepartner CDA wordt genoemd. Van de oppositiepartijen is de kans voor de PvdA 
het grootst genoemd te worden, namelijk 12,1 procent. Opvallend is de relatieve afwezigheid van 
onderwijspartij D66, de kans dat deze wordt genoemd in de berichtgeving over de kwaliteit van het 
hoger onderwijs is ‘slechts’ 8,3 procent. Wel wordt de SP relatief vaak genoemd wanneer het over het 
thema hoger onderwijs gaat. Jasper van Dijk zet de hoogte van de bestuurderssalarissen in het 
onderwijs op de agenda. Ook de SGP mengt zich in het thema wanneer zij zich verzet tegen de 
langstudeerboete. De maatregel wordt mede hierdoor uitgesteld, waarop SGP-woordvoerder Menno de 
Bruyne tweet “als er nog studenten zijn die taart willen laten bezorgen, schroom niet”, waarmee hij de 
groeiende macht van zijn partij lijkt te willen benadrukken.  

 

5.6 Thema 3: Passend Onderwijs (bezuinigingen op speciaal onderwijs) 

De twee hoogste pieken in de berichtgeving over het thema Passend Onderwijs verschijnen in februari 
2011 en maart 2012, zoals te zien in figuur 8. Het gaat om respectievelijk 89 en 72 berichten in deze 
maanden. Hier tussen varieert het aantal berichten over het thema van 6 in augustus 2011 tot 40 in 
april en december 2011.  

In januari 2011 verschijnen de eerste berichten over voorgenomen bezuinigingen op passend 
onderwijs. Minister Van Bijsterveldt stelt in een interview met Trouw dat het huidige systeem heeft 
gefaald, “uit zijn voegen [is] gegroeid en heeft gezorgd voor te veel kinderen met een ‘label’” (“Minister: 
Systeem zorgleerlingen failliet”, Trouw, 31 januari 2011). De berichtenstroom komt hierop op gang. 
“Bezuinigen en verbeteren, hoe doet Van Bijsterveldt dat?”, luidt een van de reacties op het artikel een 
dag later in dezelfde krant. “Minister geeft goed onderwijs op”, betoogt zelfs Lodewijk Asscher op 9 
februari in de Volkskrant. Diezelfde dag wordt de eerste grootschalige onderwijsmanifestatie gehouden, 
waarbij ook de leiders van de oppositiepartijen aanwezig zijn.  
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Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het passend onderwijs en de bezuinigingen op 
speciaal onderwijs per maand. 

Pas een jaar later zien we opnieuw een duidelijke piek in de berichtgeving over het thema. “De 
bezuinigingen op het speciaal onderwijs leiden tot kwaliteitsverlies, grotere groepen en langere 
wachtlijsten”, lezen we op de opiniepagina van NRC Handelsblad op 5 maart 2012. “Hiervoor 
waarschuwden de Onderwijsraad, de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs en de Raad van State al. 
Ondanks alle protesten zet minister Van Bijsterveldt de enorme korting op zorgleerlingen door, zei ze 
in het blad van collega-vakbond CNV Onderwijs. “Ik begrijp de zorgen, maar ik moet deze korting wel 
realiseren”. Moeten? Van wie dan? Volgens mij wordt Van Bijsterveldt klemgezet door haar collega’s in 
het kabinet. Af en toe krijg ik de indruk dat ze zelf wel anders zou willen, maar niet mag.” Er vindt een 
staking plaats van leraren die zich verzetten tegen de bezuinigingen. “Passend onderwijs komt er zoals 
de minister het wil”, kopt de Volkskrant op 9 maart.  
 

5.6.1 Stakeholders in het nieuws over passend onderwijs 

In de berichtgeving komen veelvuldig andere stakeholders aan bod dan het ministerie. In deze 
paragraaf gaan we hierop in. We bekijken allereerst de kans dat een stakeholder in het nieuws komt 
(tabel 11) om daarna te kijken naar de verschillende politieke partijen in het nieuws over het 
spoorvervoer (tabel 12).  

Uit tabel 11 blijkt voor maatschappelijke stakeholders de kans het grootst is voor te komen in de 
berichtgeving over de bezuinigingen op het speciaal en passend onderwijs. Deze kans is 59,1 procent, 
en overtreft hiermee de kans dat het ministerie of een van haar bewindspersonen wordt genoemd, 
waarvoor de kans 54,6 procent is. Hierna komen brancheorganisaties het vaakst voor, met een kans 
van ruim 25 procent genoemd te worden in de berichtgeving over het passend onderwijs. voor de 
overige stakeholders, organisaties voor uitvoering en toezicht, kennisinstituten en experts, vallen de 
percentages beduidend lager uit, met kansen van respectievelijk 16,5 procent, 10,4 procent en bijna 9 
procent.  

De dominantie van de maatschappelijke stakeholders blijkt eens te meer wanneer we kijken naar de 
mate waarin de stakeholders samen voorkomen in berichten over het thema. Zo is de kans maar liefst 
71,3 procent dat in het nieuws waarin experts genoemd worden, ook de maatschappelijke stakeholders 
voorkomen. Voor nieuws waarin kennisinstituten genoemd worden is de kans een maatschappelijke 
stakeholder tegen te komen bijna 55 procent. Als uitvoering en toezichtorganisaties in het nieuws 
voorkomen is er een grote kans dat er ook over maatschappelijke stakeholders (68,7 procent) wordt 
bericht. Wederom wordt het feit dat stakeholders in de maatschappij en brancheorganisaties nooit met 
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elkaar voorkomen verklaard doordat bij het zoeken naar stakeholders in de maatschappij, de 
brancheorganisaties zijn uitgesloten.  
 
Tabel 11.  De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  
Passend 
Onderwijs Ministerie Experts 

Kennis 
instituten 

Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 
organisaties 

Maat 
schappij 

Passend 
Onderwijs - 86,3% 79,5% 80,4% 79,5% 85,5% 83,1% 

Ministerie 54,6% - 20,8% 51,2% 37,7% 65,0% 50,7% 

Experts 8,9% 3,7% - 10,4% 20,1% 7,7% 11,3% 

Kennisinstituten 10,4% 10,5% 12,1% - 7,8% 14,1% 10,0% 

Uitvoering en 
Toezicht 16,5% 12,4% 37,2% 12,4% - 12,6% 20,1% 

Branche 
organisaties 25,4% 30,6% 20,3% 32,3% 18,0% - 0,0% 

Maatschappij 59,1% 56,9% 71,3% 54,8% 68,7% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in 
het nieuws over het thema Passend Onderwijs. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de 
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Passend Onderwijs (kolom) ook  het 
ministerie van OCW (rij) genoemd wordt is 54,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van 
OCW (kolom) ook het thema Passend Onderwijs (rij)  genoemd wordt, is 86,3%. 

Uit tabel 12 blijkt dat de kans het grootst is dat het CDA, de partij van verantwoordelijk minister Van 
Bijsterveldt, voorkomt in de berichtgeving over de bezuinigingen op speciaal en passend onderwijs. 
Deze kans is 31,1 procent, en de partij wordt op de voet gevolgd door de VVD, waarvoor de kans ruim 
27 procent is genoemd te worden in een artikel of item over het thema. Opvallend is de kans van bijna 9 
procent dat de SGP genoemd wordt in de berichtgeving over het passend onderwijs. het kabinet heeft 
de SGP nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor de partij zich in de positie bevindt 
eisen te kunnen stellen aan het kabinetsbeleid, zo luidt de redenering in het artikel “Geen bezuiniging. 
Omdat de SGP dat wil”, dat op 15 april 2011 verschijnt in NRC Next. Uitstel van de bezuinigingen op 
passend onderwijs is een van de wensen die de SGP in deze hoedanigheid voorstelt. 
 
Tabel 12.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  PO VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Passend 
Onderwijs - 80,9% 80,1% 80,1% 83,2% 81,6% 81,2% 76,5% 82,3% 79,0% 79,6% 

VVD 27,4% - 64,3% 73,4% 56,6% 67,8% 73,9% 65,8% 72,2% 84,1% 75,2% 

PvdA 19,2% 45,6% - 44,1% 38,3% 67,6% 57,6% 64,5% 50,3% 78,2% 44,2% 

PVV 22,9% 62,0% 52,7% - 49,5% 60,3% 62,5% 56,7% 57,0% 91,1% 69,0% 

CDA 31,1% 62,4% 59,7% 64,6% - 59,5% 62,7% 61,6% 59,7% 70,1% 63,6% 

SP 11,9% 29,3% 41,2% 30,8% 23,3% - 50,1% 50,0% 38,5% 51,4% 23,3% 

D66 9,8% 26,3% 28,9% 26,3% 20,2% 41,3% - 45,4% 47,9% 52,1% 31,2% 

GroenLinks 9,4% 23,9% 33,0% 24,4% 20,3% 42,0% 46,3% - 44,2% 40,7% 32,2% 

Christen-
Unie 6,4% 16,6% 16,3% 15,5% 12,4% 20,4% 30,9% 27,9% - 43,5% 23,7% 

PvdD 2,4% 7,6% 10,0% 9,7% 5,7% 10,7% 13,2% 10,1% 17,1% - 16,9% 

SGP 8,8% 24,5% 20,3% 26,6% 18,7% 17,5% 28,5% 28,8% 33,7% 61,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws 
over het thema Passend Onderwijs. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. 
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Passend Onderwijs (kolom) ook  de VVD (rij) genoemd wordt is 27,4%. 
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Passend Onderwijs (rij)  genoemd 
wordt, is 80,9%. 
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6 Dynamiek:  nieuws, ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven 
In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws rond het ministerie en gaan we in op de 
nieuwsgolven rondom de verschillende onderwerpen zoals in de bovenstaande paragrafen zijn 
beschreven. We kunnen op verschillende niveaus naar de dynamiek van het nieuws kijken. Allereerst 
zullen we ingaan op de mate waarin er tussen de verschillende mediagroepen samenhang te vinden is 
wat betreft de berichtgeving over het ministerie. Dit doen we door te kijken naar de correlatie tussen 
de hoeveelheid nieuws zoals gevonden in de verschillende mediagroepen. Vervolgens zullen we ingaan 
op de berichtgeving in de tijd en traceren we de nieuwsgolven. Hierbij zullen we ook ingaan op enkele 
karakteristieken van die nieuwsgolven.  

 

6.1 Overeenstemming tussen mediagroepen 

Een eerste stap in de dynamiek betreft de samenhang tussen de verschillende media. In hoeverre 
vinden de media, in dit geval bekeken per mediagroep, het onderwerp op dezelfde dagen interessant 
genoeg om erover te publiceren. In hoeverre zijn de gebeurtenissen even nieuwswaardig? Deze vraag 
bekijken we op verschillende niveaus: 

1) Het totale nieuws over het ministerie 
2) De dagen dat er sprake is van een ‘nieuwshup’ 
3) De dagen dat er sprake is van een nieuwsgolf 

 

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie 

Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens een van de mediagroepen sprake was van 
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel dagen 
zijn waarin er geen nieuws over het ministerie te vinden is. In totaal vonden we 76 dagen waarop er 
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 13,7%. Op 7 
dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was waarop er 69 
artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 4 juli 2011 toen er veel reacties te zien 
waren op Fok.nl op het nieuws dat de Melkweg een tentoonstelling ging wijden aan staatssecretaris 
Zijlstra over zijn cultuurbezuinigingen. In tabel 13 geven we de correlaties tussen de mediagroepen 
weer over de gehele periode. 

 

Tabel 13. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteits-
kranten 

Populaire 
kranten 

Sociale media 

Televisie - 0.27*** 0.09* 0.02 0.03 

Gratis kranten 0.27*** - 0.09* 0.12** 0.07 

Kwaliteitskranten 0.09* 0.09* - 0.52*** 0.03 

Populaire kranten 0.02 0.12** 0.52*** - 0.06 

Sociale media 0.03 0.07 0.03 0.06 - 

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de 
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer 
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.) 

 

We zien dat er een aantal significante correlaties zijn tussen de mediumgroepen. De meest sterke 
correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Blijkbaar berichtten zij veelal op 
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dezelfde dagen over het ministerie van OCW. Daarnaast zien we een sterke correlatie tussen gratis 
kranten en televisie en een vrij sterke samenhang tussen populaire kranten en gratis kranten. De 
sociale media correleren met geen enkele andere mediagroep. Zij volgen duidelijk een eigen agenda 
zonder de andere mediagroepen te volgen of daardoor gevolgd te worden. 

 

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving  

Figuur 9 laat de berichtgeving in de tijd zien. Wanneer we deze nader beschouwen, dan zien we dat de 
pieken per week vaak bestaan uit een aantal eendaagse pieken of uit een piek van enkele dagen. Slechts 
zelden is er sprake van een dagenlange nieuwsstroom over het ministerie. Voor een dergelijke 
nieuwsstroom, zonder dagenlange pieken, is de dynamiek niet vast te stellen. Om die reden hebben we 
ervoor gekozen om te kijken naar zogenaamde nieuwshups en nieuwsgolven.  

 

 

Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen per week. 

Een nieuwshup is een dag waarop er een piek te zien is in de berichtgeving. De totale hoeveelheid van 
het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij gewogen en er wordt een maat vastgesteld 
waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan we uit van de dagbladen. Alle artikelen 
tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 4. De sociale media daarentegen tellen 
aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 mee. Deze weging hebben we opgeteld en 
we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer er sprake is van een 
standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Dit gemiddelde lag op 14,3 met een 
standaardafwijking van 10,1. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer 
de totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 24. In totaal vonden we 52 dagen 
waarop er sprake was van een nieuwshup. Vervolgens hebben we voor deze dagen gekeken in hoeverre 
de berichtgeving in de nieuwsgroepen samenhangt (zie tabel 14). 

In de tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De sterkste relatie ligt tussen kwaliteitskranten 
en televisie. Dit is een negatieve relatie, wat betekent dat televisie-journalisten en kwaliteitskrant-
journalisten niet in dezelfde nieuwshups over het ministerie berichten, maar zich op verschillende 
onderwerpen richten. Ook tussen populaire kranten en televisie zien we een sterke, negatieve relatie, 
terwijl de relatie tussen gratis kranten en televisie juist positief is. In de vorige tabel zagen we al dat er 
over het geheel genomen een sterke samenhang is tussen de berichtgeving op televisie en die in gratis 
kranten. Deze tabel laat zien dat dit ook tijdens nieuwshups het geval is: gratis kranten en televisie 
berichten op dezelfde momenten over het ministerie. Hierbij komen ook de sociale media, die een 
sterke, positieve relatie hebben met zowel televisie als gratis kranten.  
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Tabel 14. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteits 
kranten 

Populaire 
kranten 

Sociale media 

Televisie - 0.28*** -0.5*** -0.32*** 0.23*** 

Gratis kranten 0.28*** - -0.16*** -0.02 0.25*** 

Kwaliteitskranten -0.5*** -0.16*** - 0.24*** -0.06** 

Populaire kranten -0.32*** -0.02 0.24*** - 0.15*** 

Sociale media 0.23*** 0.25*** -0.06** 0.15*** - 

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de 
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer 
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.) 

 

6.1.3 Nieuwsgolven en hypes in de berichtgeving 

Een nieuwsgolf definiëren we als drie of meer opeenvolgende nieuwshups. Wanneer we dat doen, zien 
we 7 nieuwsgolven in de berichtgeving rond het ministerie van OCW. De karakteristieken van deze 
golven zullen we hieronder bespreken, maar in tabel 15 geven we eerst de samenhang in berichtgeving 
tussen de verschillende mediagroepen tijdens de dagen van deze mediagolven weer. 

 

Tabel 15.  Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen, tijdens 
nieuwsgolven. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteits-
kranten 

Populaire 
kranten 

Sociale media 

Televisie - 0.52*** 0.47*** 0.63*** 0.74*** 

Gratis kranten 0.52*** - 0.86*** 0.69*** 0.49*** 

Kwaliteitskranten 0.47*** 0.86*** - 0.74*** 0.47*** 

Populaire kranten 0.63*** 0.69*** 0.74*** - 0.54*** 

Sociale media 0.74*** 0.49*** 0.47*** 0.54*** - 

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de 
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer 
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.) 

 

In deze tabel zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Dit komt overeen met de 
kenmerken van een nieuwsgolf. Tijdens een nieuwsgolf wordt namelijk niet alleen op meerdere 
opeenvolgende dagen veel nieuws over een onderwerp gepubliceerd, maar wordt ook door (veel) 
verschillende media over het onderwerp bericht. Door de sterk significante, hoge tot zeer hoge 
correlaties is duidelijk dat alle media binnen nieuwsgolven met elkaar samenhangen. Helaas is met 
deze data niet te achterhalen welke mediagroep de berichtgeving start en wie welk medium volgt, 
omdat een nieuwsgolf vaak maar enkele dagen, en daarom te kort, duurt.  

 

 



 26 

Zoals in tabel 16 te zien is zijn er in het geval van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen 4 nieuwsgolven van 3 dagen, 2 nieuwsgolven van 4 dagen en 1 nieuwsgolf van 6 dagen 
gevonden. Hieronder gaan we nader in op een aantal kenmerken van deze nieuwsgolven. 

 

Tabel 16. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie. 

Golf Datum 
Aantal 
dagen 

Totale 
nieuws 

Gem 
nieuws 

Belangrijkste 
onderwerp 

Teneur  Dominante media 

1 
6-8 dec 

2010 
3 106 35,3 

Hervormingen onderwijs 
gepresenteerd 

0,7 TV 

2 
7-12 feb 

2011 
6 173 28,8 

Aanpak segregatie geen 
prioriteit meer 

0,2 TV + kwaliteit 

3 
4-6 apr 
2011 

3 80 26,7 
Juridische stappen 

tegen Langstudeerboete 
0,6 Kwaliteit 

4 
28-30 apr 

2011 
3 81 27 

HBO diploma ter 
discussie 

0,4 Kwaliteit + populair 

5 
18-21 mei 

2011 
4 134 33,5 

Hilversum & HBO 
opleidingen 

0,2 Kwaliteit + populair 

6 
8-11 jun 

2011 
4 126 31,5 Kunstbezuinigingen 0,2 TV + Kwaliteit 

7 
16-18 jun 

2011 
3 100 33,3 Kunstbezuinigingen 0,2 Kwaliteit 

 

Van de 7 nieuwsgolven gaat de langste nieuwsgolf met de meeste artikelen in totaal over segregatie op 
scholen: de aanpak van zwarte scholen die voor het ministerie geen prioriteit meer is. Deze nieuwsgolf 
vindt plaats in februari 2011. Twee kleinere nieuwsgolven gaan over de problematiek op het HBO en 
nog twee nieuwsgolven gaan over de bezuinigingen op kunst en cultuur. Deze laatste nieuwsgolven 
volgen enkele dagen na elkaar in juni 2011. Tenslotte zien we een nieuwsgolf wanneer de 
hervormingen in het passend- en hoger onderwijs gepresenteerd worden in december 2010 en 
wanneer studentenorganisaties aankondigen juridische stappen tegen de langstudeerboete gaan 
nemen in april 2011. We zien dus dat de beleidsterreinen van zowel minister Van Bijsterveldt als van 
staatssecretaris Zijlstra terugkomen in nieuwsgolven. 

Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 3,7 dagen. De meeste golven bestaan uit 3 dagen. Het aantal berichten 
in een nieuwsgolf varieert van 80 tot maximaal 173 berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert 
van 26,7 tot 35,3 berichten. Gedurende bijna alle nieuwsgolven wordt er in de kwaliteitskranten 
bericht. In de nieuwsgolven over het HBO zien we daarnaast veel berichten in de populaire kranten, 
terwijl in de nieuwsgolven over (lager) onderwijs en over de kunstbezuinigingen ook de TV 
programma’s een rol spelen. 

In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving tijdens deze nieuwsgolven altijd positief is en 
ligt tussen de 0,2 (licht positief, onder andere in de twee nieuwsgolven rond de kunstbezuinigingen en 
de grote nieuwsgolf over segregatie op scholen) en de 0,7 (zeer positief, bij de presentatie van de 
hervormingen in het onderwijs).  
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7 Bevindingen 

 Het ministerie komt gemiddeld in 92 artikelen voor per week. De verschillen zijn hierbij erg 
groot.  In de maanden februari tot en met juni 2011 komt het ministerie veelvuldig in het nieuws.  

 Opvallend is dat zowel de minister als de staatssecretaris veelvuldig in het nieuws verschijnen. 
Samen komen zij nauwelijks in het nieuws. Beiden komen gemiddeld in 27 berichten voor per 
week. De teneur van de berichtgeving is redelijk positief, voor zowel de minister als de 
staatssecretaris.  

 Uit het onderzoek blijkt dat de bezuinigingen op kunst en cultuur het grootste onderwerp vormt 
in de berichtgeving, gevolgd door de kwaliteit van het hoger onderwijs en het passend onderwijs.  

 De kwaliteitskranten hebben het grootste aandeel in de berichtgeving over de bezuinigngen op 
kunst en cultuur, terwijl de gratis kranten meer oog hebben voor de kwaliteit van het hoger 
onderwijs. Op het journaal vinden we relatief veel nieuws over de bezuinigingen op kunst en 
cultuur terwijl de actualiteitenprogramma’s relatief veel aandacht besteden aan het passend 
onderwijs.  

 Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn met name de stakeholders vanuit 
de maatschappij van belang bij verschillende thema’s.  

 In het nieuws over alle thema’s komen de coalitiepartijen het meest voor. Hierbij zien we dat 
zowel het CDA als de VVD veel genoemd wordt, afhankelijk van het thema. Indien de 
staatssecretaris verantwoordelijk is zien we de VVD veel in het nieuws, terwijl het CDA vooral 
genoemd wordt rond de thema’s waar de minsiter verantwoordelijk voor is.  

 Uit de analyse van het algehele nieuws blijkt dat de meeste media sterk met elkaar samenhangen. 
De meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten.  

 Uit de analyse van de nieuwshups blijkt dat gebruikers van sociale media en journalisten van 
kwaliteits- en populaire kranten niet tegelijkertijd over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen berichten. De populaire kranten berichten wel tegelijkertijd met de 
kwaliteitskranten over het ministerie en ook tussen de TV berichtgeving en Twitter zien we een 
samenhang.   

 Tijdens nieuwsgolven zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Hieruit blijkt dat 
binnen een nieuwsgolf alle mediagroepen aandacht aan het betreffende onderwerp besteden.  

 Bij de nieuwsgolven in het nieuws over het ministerie spelen kwaliteitskranten en 
televisienieuws een belangrijke rol. In de nieuwsgolven met veel items per dag wordt vaak 
gereageerd op de sociale media. In lange nieuwsgolven komt vaak televisienieuws voor. 
Gemiddeld duren de nieuwsgolven ongeveer 3,7 dagen en er worden gemiddeld 26 tot 35 
artikelen/items per dag gepubliceerd. 
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Bijlage: Verantwoording zoekstrings  

 
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoekstrings om artikelen voor het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bijbehorende onderwerpen en stakeholders te 
vinden. 
 
Zoekstring Ministerie 
De zoekstring voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestaat uit het ministerie en 
haar bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Onderwijs van 
andere landen uitsluiten, als deze niet in hetzelfde artikel worden genoemd als het Nederlandse 
ministerie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat artikelen die alleen over het ministerie van 
Onderwijs van andere landen gaan niet worden meegenomen in de selectie. 
 
Zoekstrings Themas 
De zoekstrings voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende 
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen van 
artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoekstrings verder 
gespecificeerd, waardoor de zoekstrings zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema 
vinden. 
  
Zoekstrings Stakeholders 
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoekstrings zijn op de volgende manieren gevonden. Ten 
eerste door de stakeholders die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zelf op hun 
website noemen toe te voegen aan de zoekstring. Ten tweede door in de artikelen over het ministerie te 
lezen en te kijken welke stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan de zoekstring. 
Deze manier van het verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders die is 
meegenomen niet uitputtend is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie 
gespecificeerde stakeholders in de zoekstrings terugkomen. 
 
Groepen Stakeholders 
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zes groepen. Ten eerste is er de groep 
“ministerie”, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bewindspersonen 
Bijsterveldt en Zijlstra worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige zoekstring gebruikt, die 
is ingezet voor het vinden van de data voor het gehele ministerie, omdat er in de dataset wordt gezocht 
die alleen uit artikelen bestaat die met deze volledige zoekstring gevonden zijn. 

De tweede groep is “experts”. Onder experts verstaan we onafhankelijke deskundigen die hun mening 
geven over een bepaald onderwerp. Dit zijn bijvoorbeeld wetenschappers of mensen van een 
(onderzoeks)instituut dat niet direct betrokken is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Om deze reden zijn in de zoekstring de woorden hoogleraar, professor, onderzoeker en 
expert meegenomen. 

De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals het SCP, de Raad van 
State en andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving 
voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn aan de zoekstring toegevoegd. 

De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie 
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Een voorbeeld hiervan is DUO. Onder 
uitvoering en toezicht vallen ook gemeenten en provincies, omdat die ook beleid van de regering en het 
ministerie uitvoeren.  

Vervolgens is er de groep “brancheorganisaties”. Hieronder vallen koepels, zoals de VNG, 
werkgeversorganisaties en vakbonden. Daarnaast vallen ook belangengroepen onder deze noemer, 
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omdat deze, net als vakbonden, de belangen van een bevolkingsgroep behartigen. Een voorbeeld 
hiervan is Kunsten ‘92. 

De laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken 
hebben met het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bijvoorbeeld leraren 
en theatergezelschappen. Bij deze zoekstring is de zoekstring van de brancheorganisaties uitgesloten, 
zodat alleen de individuele burgers en werkgevers worden gevonden en niet de mensen die namens 
een koepel spreken, want die horen thuis in de groep brancheorganisaties. 

Het kan zijn dat een bepaalde stakeholder in twee groepen past. Er is dan door onze onderzoekers 
gekozen in welke categorie deze specifieke stakeholder thuis hoort. In het rapport staat duidelijk 
aangegeven in welke groep een bepaalde actor is geplaatst. 
 
Zoekstrings politieke partijen 
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting hadden 
in de Tweede Kamer. De zoekstrings voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen van de 
betreffende partij en de naam en functie van de partijleider. 
 

 

Zoektermen 

Bewindspersonen 

#van bijsterveldt#("marja/cda*/minister bijsterveldt"~6) OR ("christen democratisch appel" AND 
bijsterveldt) 

#zijlstra#("halbe/vvd*/staatssecretaris zijlstra"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND 
zijlstra) 

 

Thema’s 

#Bezuinigingen kunst en cultuur#( cultuurbezuinig* 
"bezuinig*/snijden/korten/kaalslag/beleid/zijlstra/subsidie* culturele 
sector/instelling*/kunstsector"~10 
"megabezuinig*/bezuinig*/snijden/korten/kaalslag/beleid/subsidie* 
kunst*/cultuur/museum/musea/festival*/orkest*/podia/kunstonderwijs/kunstvakonderwijs/kunsto
pleiding*/conservatori*"~15 "kunstopleiding*/kunstonderwijs/kunstvakonderwijs 
verminder*/minder/krimp"~10 "particulier initiatief cultuur*/kunst*"~10 (btw AND (bezuinig* cultu* 
kunst* podiumkunst* toegangskaart* podiumkaart* theater* kaart*)) (("nationaal historisch museum" 
NHM) AND (bouw bouwen gebouw nieuwbouw "historisch besef" subsidie* gesubsidieerd* 
staatssecretaris zijlstra soestdijk canon geschiedeniscanon)) ("raad voor cultuur" AND (zijlstra 
kabinet)) "bibliothe* overheid/regering/zijlstra/versobering/bezuinig*/subsidie*/ontzien"~25) 

#Kwaliteit hoger 
onderwijs#(("bezuiniging*/kaalslag/studiesucces/niveau/intensivering/kwaliteit*/verbeter*/professi
onaliser* 
hbo/universiteit*/conservatori*/muziekonderwijs/kunstvakonderwijs/kunstonderwijs/kunstopleidin
g/muziekopleiding/theateropleiding"~10) OR 
("bezuiniging*/kaalslag/studiesucces/niveau/intensivering/kwaliteit*/verbeter*/professionaliser* 
hoger onderwijs"~10) OR  ((hbo "hoger beroepsonderwijs" "hoger beroeps onderwijs" hogeschool 
inholland) AND (diplomafraude fraude))  OR "hbo affaire" OR inholland ) OR (("strategische agenda 
hoger onderwijs"~5 "strategische agenda zijlstra"~5 "halbe heffing" ~3 (kenniseconomie AND 
(universiteit* "hoger onderwijs")) studentpromovend* "fraud*/misbruik* 
beurs/studiebeurs/uitwonendenbeurs/studiefinanciering"~10 langstuderen leenstelsel 
langstudeerder* langstudeerboete* studieboete* "selectie aan de poort" collegegelddifferentiatie 
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"verschillende hoogte* collegegeld"~10 "fusie* universiteit*/onderwijsinstelling*"~10 
("universiteit*/onderwijsinstelling* fusie*/megafusie*/fuse*/gefuseerd*"~20 ) ("instelling* hoger 
onderwijs fusie*/megafusie*/fuse*/gefuseerd*"~20) universiteitenfusie* ) NOT inholland) 

#Passend Onderwijs#(rugzakje rugzakgeld rugzakkind "hoog begaafd" "minder begaafd" 
"minderbegaafd" "hoogbegaafd" "gehandicapt* kind*/leerling*"~5 "zorgleerling*" "speciaal 
onderwijs"~5 "passend onderwijs"~5 "indicatie speciaal onderwijs"~5 schoolondersteuningsprofiel 
rebound*) 

 

Stakeholders 

B#Ministerie#("ministerie van onderwijs" OR bijsterveld* OR zijlstra) 

B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts) 

B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR 
"centraal bureau voor de statistiek" OR CBS OR "centraal planbureau" OR CPB OR "sociaal en cultureel 
planbureau" OR scp OR "raad voor cultuur" OR onderwijsraad OR NVAO) 

B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR 
provincie* OR onderwijsinspectie OR DUO "Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid" 
OR AWT OR erfgoedinspectie OR "nationaal archief" OR "rijksdienst voor het cultureel erfgoed") 

B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR 
VNO* OR CNV OR abvakabo OR cultuurfonds OR UNESCO OR "algemene onderwijsbond" OR "vo raad" 
OR "po raad" OR aob OR LSVB "landelijke studenten vakbond" OR ISO OR "HBO raad" OR VSNU OR CNV 
OR LIA OR vakbond* OR "kunsten 92" OR "beter onderwijs nederland" OR besturenraad OR 
belangenorganisatie* OR studentenvakbond* OR studentenra*) 

B#Maatschappij#((burgers OR burger OR museum OR musea OR theater* OR dans* OR muziek* OR 
toneel* OR kunstenaar* OR artiest* OR productiehui* OR filmhui* OR filmproducent* OR filmmaker* 
OR regisseur* OR acteur* OR orkest* OR opera* OR biosco* OR onderwijsinstelling* OR school OR 
scholen OR universiteit OR universiteiten OR hogeschool OR hogescholen OR "mbo/hbo instelling*" OR 
leraar OR leraren OR leerkracht* OR docent OR docenten OR wetenschapper* OR student OR studenten 
OR leerling OR leerlingen) NOT (VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* 
OR VNO* OR CNV OR abvakabo OR cultuurfonds OR UNESCO OR "algemene onderwijsbond" OR "vo 
raad" OR "po raad" OR aob OR LSVB "landelijke studenten vakbond" OR ISO OR "HBO raad" OR VSNU 
OR CNV OR LIA OR vakbond* OR "kunsten 92" OR "beter onderwijs nederland" OR besturenraad OR 
belangenorganisatie* OR studentenvakbond* OR studentenra*)) 

Partijen 

A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvd-
leider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3) 

A#PvdA#(pvda "partij van de arbeid" 
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider 
cohen"~3) 

A#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvv-
leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3) 

A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cda-
leider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3) 

A#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("sp!ts")) 

A#D66#(d66 "democraten 66" "demoncraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider 
pechtold"~3) 
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A#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/gl-
leider/groenlinksleider/partijleider sap"~3) 

A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/cu-
leider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/cu-
leider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3) 

A#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvdd-leider/partijleider 
thieme"~3) 

A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider 
staaij/staay"~5) 


