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Stellingen behorend bij het proefschrift van Renée Wagenvoorde 
 

 
1. De complexe notie van burgerschap is in de Nederlandse context het beste te 

begrijpen vanuit het Big Five model, waarin het concept bestaat uit de 
volgende vijf dimensies: sociale betrokkenheid, politieke betrokkenheid, 
gezagsgetrouwheid, tolerantie en gedeelde identiteit. 
 
 

2. Door de beperkte interpretatie van ‘tolerantie’ in het Nederlandse 
integratiebeleid, worden burgers die ‘typisch Nederlandse verworvenheden’ 
en progressieve waarden niet omarmen als minder goede burgers gezien. 

 
 
3. Een gedeelde nationale identiteit kan beter begrepen worden als (gewenste) 

uitkomst van integratie dan als een voorwaarde voor goed burgerschap. 
 
 

4. In tegenstelling tot wat veelal beweerd wordt, bestaat er een grote mate van 
overeenkomst in het denken over burgerschap en de rol van religie in de 
publieke ruimte tussen religieuze en niet-religieuze burgers. 

 
 
5. In de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen moet bij empirisch 

onderzoek meer ruimte komen voor longitudinale studies. 
 
 

6. Quasi-experimenteel onderzoek is niet per definitie quasi-wetenschappelijk. 
 
 
7. De negatieve stereotypering van bepaalde bevolkingsgroepen dient geen 

enkel positief doel. 
 
 
8. Het schrijven van een proefschrift is in veel opzichten te vergelijken met een 

zwangerschap: na een fascinerende ontwikkelingstocht met zware laatste 
loodjes is een eindproduct ontstaan om aan de wereld te tonen. 


