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TITEL: Democratisch bewustzijn in Nederland. Tweede meting. Over de ontvankelijkheid 
voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen 
AUTEUR(S): Wonderen, R. van 
UITGAVE: Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2022 
SAMENVATTING: 2022 editie van een onderzoek (tweede meting of eenmeting) naar de 
ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed onder de Nederlandse bevolking. 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Anne Frank Stichting dit onderzoek met als doet 
een instrument te ontwikkelen dat kan vaststellen in welke mate en onder welke voorwaarden 
Nederlanders ontvankelijk zijn voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed. Deze editie 
presenteert de resultaten van de tweede meting van het onderzoek “Democratisch bewustzijn in 
Nederland”, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.616 Nederlanders van 18 jaar en 
ouder. Deze tweede meting vond plaats in 2021. De eerste meting vond plaats in 2021. Uit het 
onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders het eens zijn over de grondbeginselen van de 
parlementaire democratie en rechtsstaat. Tegelijkertijd kiest een aanzienlijk aantal van hen voor niet-
democratische opties om grote problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken. 
Nederlanders die ontvankelijk zijn voor de aantrekkingskracht van autocratische of illiberale 
bestuursvormen zijn niet te vangen onder één noemer. Zij zijn te vinden bij linkse en rechte partijen 
en laag- en hoogopgeleiden. Het is dan ook belangrijk om in de aanpak van ondemocratisch 
gedachtegoed niet te focussen op bepaalde groepen maar op de samenleving in zijn geheel. In de 
survey is gevraagd in hoeverre Nederlanders antidemocratische – en racistische uitingen afwijzen maar 
ook daadwerkelijk handelen zodra men met zulk gedachtegoed wordt geconfronteerd. De resultaten 
laten zien dat de meeste Nederlanders het erg zeggen te vinden als mensen discriminerende of 
racistische opmerkingen maken; een minderheid van tien procent vindt dit (helemaal) niet erg. Maakt 
het uit over welke groep antidemocratische of discriminerende uitingen worden geuit? Uit de 
resultaten wordt duidelijk dat het inderdaad uitmaakt welke groep het betreft. We zien dat 
Nederlanders het vaakst ‘(heel) erg’ antwoorden als het gaat om minder rechten en vrijheden voor 
mensen met een bepaalde huidskleur (72 procent). In iets mindere mate is dat het geval ten aanzien 
van mensen met een bepaalde religie (65 procent) en mensen met een bepaalde politieke overtuiging 
(64 procent). Iets meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) vindt het (heel) erg als anderen 
zeggen dat er minder rechten en vrijheden moeten zijn voor migranten. De resultatenzijn vergelijkbaar 
met de uitkomsten van de survey van 2019. Zo vindt 60 procent van degenen die zich zorgen maakt 
over de komst en opvang van vluchtelingen, dat een regering een strenger asielbeleid moet voeren als 
de meeste Nederlanders dat willen, ook als er wetten zijn die dat niet toestaan. Mensen die zich zorgen 
maken over de gevolgen van de klimaatverandering, kiezen eveneens vaker voor niet-democratische 
opties om een strenger klimaatbeleid te realiseren. Nederlanders die ontvankelijk zijn voor de 
aantrekkingskracht van autocratische of illiberale bestuursvormen, zijn niet onder één noemer te 
vangen. Zij zijn te vinden bij linkse en rechtse partijen, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, 
laag- en hoogopgeleiden, stedelingen en dorpelingen. 
LINK: https://www.verwey-jonker.nl/wp-
content/uploads/2022/04/121360_Democratisch_bewustzijn_in_Nederland-2de-meting.pdf 
TREFWOORDEN: Radicalisering 
Discriminatie 
Rechts-extremisme 
Politiek 
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TITEL: Landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021: veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het 
primair en voortgezet onderwijs 
AUTEUR(S): Broek, A. van den 
Ramakers, C. 
Cuppen, J. 
Brukx, D. 
UITGAVE: Nijmegen : ResearchNed, 2022 
SAMENVATTING: Dit rapport bevat de Landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021, die gaat over 
veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze landelijke 
Veiligheidsmonitor is uitgevoerd onder scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het 
studiejaar 2020-2021. Alle scholen in het po en vo hebben begin 2021 een uitnodiging gehad om deel 
te nemen, per brief en per e-mail. De vragenlijsten konden worden ingevuld door leerlingen en/of 
ouders , personeel en schoolleiding in de periode maartjuni 2021. In 2021 hebben 8.953 leerlingen uit 
de bovenbouw van het primair onderwijs meegedaan aan de Veiligheidsmonitor 2021, verdeeld over 
151 schoolvestigingen. Er hebben 9.048 scholieren in het voortgezet onderwijs meegedaan aan de 
Veiligheidsmonitor 2021, verdeeld over 50 schoolvestigingen. 
De meeste leerlingen zijn tussen de 12 en 14 jaar oud. Basisonderwijs Drie procent van de leerlingen 
wordt (heel) vaak gepest en is in vergelijking met 2018 stabiel gebleven. Vier procent van de leerlingen 
geeft aan zelf te pesten en tien procent van de leerlingen was er getuige van dat andere leerlingen 
gepest werden. Twee derde van de gepeste kinderen is persoonlijk gepest, dat wil zeggen dat deze 
kinderen werden uitgescholden, uitgelachten, geduwd of 
gestompt. Digitale pesterijen treft vijf procent van de kinderen. In 2018 was dat acht procent. Veruit 
de meeste pesterijen vinden plaats op het schoolplein of in de klas. Een op de vijf kinderen heeft het 
pestgedrag jegens hem of haar met niemand besproken, met als belangrijkste reden dat ze het niet 
durfden. In vergelijking met 2018 is deze groep groter geworden. Toen durfde zeventien procent van 
de kinderen niet te vertellen dat ze gepest werden. Voortgezet onderwijs. Het algehele gevoel van 
veiligheid op school is hoog. Veruit de meerderheid van de leerlingen voelt zich veilig op school; slechts 
twee procent voelt  or een veilig schoolklimaat is het belangrijk dat leerlingen en docenten zichzelf 
kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. Leerlingen laten 
een hoge tolerantie zien ten opzichte van LHBT-docenten. Acht van tien leerlingen vinden het helemaal 
oké om van een homoseksuele, lesbische of transgender leraar les te krijgen. Leerlingen zijn minder 
tolerant als het om LHBT-leerlingen gaat. Het minst tolerant is men ten opzichte van een transgender 
meisje (geboren in jongenslichaam) en transgenderjongen (geboren in 
meisjeslichaam), gevolgd door homoseksuele jongens en lesbische meisjes. Vijf procent van de 
scholieren wordt (zeer) vaak gepest, dat is minstens 1 keer per maand, wekelijks of dagelijks. In 
vergelijking met 2018 is dit percentage gelijk gebleven. Drie procent zegt zelf (zeer) vaak te pesten. 
Vier procent van de leerlingen is meerdere keren getuige geweest dat medeleerlingen werden gepest. 
Mondeling pesten (uitschelden, beledigen en roddels verspreiden) komt het vaakst voor; circa vier op 
de tien leerlingen komen hiermee in aanraking. Een op de vijf gepeste leerlingen wordt buitengesloten, 
genegeerd of mag niet meedoen. Online pesten van leerlingen komt in 2021 bij 22 procent van de 
gevallen voor en is licht (twee procentpunten) toegenomen in vergelijking met 2018. Daders zijn 
meestal andere leerlingen, in enkele gevallen een leraar of andere medewerker van de school. Het 
gevoel van veiligheid onder leerlingen in het voortgezet onderwijs is over het algemeen niet veranderd 
tussen 2018 en 2021. Het veiligheidsgevoel van leerlingen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of 
transgender zijn, is wel verslechterd in de tijd. De mate waarin LHBT-ers werden uitgescholden of 



expresgestoord is in 2021 niet verbeterd ten opzichte van 2018. LHBT-leerlingen werden in 2021 wel 
vaker opzettelijk lastig gevallen door anderen. In 2021 vinden relatief meer leerlingen dat je op school 
open kan zijn over je seksuele geaardheid. De groep LHBT-ers die aangeeft dat je tegen iedereen op 
school kan zeggen dat je homoseksueel/lesbisch bent, is in 2021 kleiner dan in 2018. In 2021 zijn 
leerlingen in het voortgezet onderwijs minder vaak slachtoffer geweest van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Er zijn welverschillen tussen meisjes en jongens: meisjes zijn in 2021 vaker 
slachtoffer van seksueel grens overschrijdend gedrag dan in 2018; jongens zijn hier in 2021 beduidend 
minder vaak slachtoffer van dan in 2018. Wapengebruik onder leerlingen is in 2021 afgenomen ten 
opzichte van 2018 en dat geldt ook voor jongens en meisjes afzonderlijk. Getuige zijn van wapenbezit 
of -gebruik van medeleerlingen is niet veranderd in de tijd. Hier zien we wel verschillen tussen meisjes 
en jongens: meisjes hebben vaker gezien dat anderen een wapen bij zich hadden op school of een 
wapen gebruikten, bij jongens is het getuige zijn van wapengebruik in de tijd afgenomen. Op 4 maart 
2021 werd deze dit onderzoek door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs gestuurd naar 
de Tweede Kamer. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/01/15/veilig-op-
school/veilig-op-school.pdf 
 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/04/veilig-
en-vrij-onderwijs/veilig-en-vrij-onderwijs.pdf 
TREFWOORDEN: Pesten 
VO - Voortgezet onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Leerlingen 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Intimidatie 
Onderwijsbeleid 
CODE: 745.22 
 
 
 
TITEL: Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt? 
AUTEUR(S): Broekroelofs, R. 
Felten, H. 
Kros, K. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2022 
SAMENVATTING: Dit onderzoek is een literatuurverkenning naar oorzaken van discriminatie van bi+ 
personen en manieren om discriminatie van deze groep te verminderen. Daarbij wordt gekeken niet 
alleen naar aanpakken waarvan er al enig bewijs bestaat dat ze werken, maar ook naar aanpakken die 
nog niet of nauwelijks onderzocht zijn, maar mogelijk wel relevant zijn. Bi+ is de overkoepelende term 
voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Met andere woorden: 
bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze gender opvatten kan verschillen. Sommigen 
noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde. Velen benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal niet. Ongeveer 
een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen te maken 
met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt ertegen te 
doen? Veel van de beschreven aanpakken tegen discriminatie van bi+ personen zijn gebaseerd op het 
stellen van een sociale norm. Voorbeeld: als je ziet dat een vriend van je bevriend is met een bi+ 
persoon zul jij sneller geneigd zijn positief te staan tegenover bi+ personen: je vriend stelt namelijk als 
sociale norm: omgaan met en op goede voet staan met bi+ personen is oké. Dit gebruik maken van 
sociale normen om discriminatie tegen te gaan werkt overigens ook voor het verminderen van 
discriminatie van andere gemarginaliseerde groepen.Ongeveer een miljoen mensen in Nederland 
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hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen te maken met discriminatie, zowel door 
heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt ertegen te doen? Belangrijke bron van 
discriminatie van bi+ personen is angst, stelt dit onderzoek vast. Een deel van de in de literatuur 
gevonden methoden om discriminatie van bi+ personen tegen te gaan, zijn daarom gericht op het 
verminderen dan die angst. Het kan gaan om het bevorderen van contact met bi+ personen, maar 
bijvoorbeeld ook om het stimuleren van ‘denkbeeldig contact’, waarbij het mensen zich volgens een 
concreet script voorstellen dat ze met een bi+ persoon in contact treden. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is bekend onder welke voorwaarden en voor welke groepen bepaalde methodes werken of 
juist niet. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Rapport%20-
%20Verminderen%20van%20discriminatie%20tegen%20bi%2B%20mensen.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatiebestrijding 
Discriminatie 
Biseksualiteit 
Workshops & trainingen 
Argumentatie (reageren op) 
CODE: 202.22 
 
 
TITEL: Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie. Aanpakken en tips 
voor de praktijk 
AUTEUR(S): Broekroelofs, R. 
Felten, H. 
Kros, K. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2022 
SAMENVATTING: Handreiking.In Nederland wonen ongeveer een miljoen mensen met bi+ gevoelens 
of ervaringen. Zij worden vaak niet gezien en erkend. Ook heersen er vooroordelen 
en stereotypen over hen, wat kan leiden tot discriminatie, intimidatie en 
geweld. Bi+ mensen hebben te kampen met negatieve opvattingen en discriminatie 
door zowel heteroseksuele personen als door homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen. In deze handreiking lees je wat organisaties zoals lhbti+ 
belangenorganisaties, scholen en antidiscriminatievoorzieningen daartegen 
kunnen doen. Handreiking.In Nederland wonen ongeveer een miljoen mensen met bi+ 
gevoelens of ervaringen. Zij worden vaak niet gezien en erkend. Ook heersen er 
vooroordelen en stereotypen over hen, wat kan leiden tot discriminatie, 
intimidatie en geweld. Bi+ mensen hebben te kampen met negatieve opvattingen en 
discriminatie door zowel heteroseksuele personen als door homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen. In deze handreiking lees je wat organisaties zoals lhbti+ 
belangenorganisaties, scholen en antidiscriminatievoorzieningen daartegen 
kunnen doen. Er worden drie pakken beschreven. Aanpak 1: Organiseer ontmoeting. 
Een effectieve methode om vooroordelen en stereotypen te verminderen is het 
organiseren van ontmoeting. Laat bijvoorbeeld een bi+ persoon in de klas 
voorlichting geven of een dialoog voeren met leerlingen.Aanpak 2: Start een 
campagne. Organiseer een campagne met informatie over bi+ mensen. Een campagne 
met feitelijke informatie kan tegenwicht bieden aan verkeerde beelden die 
mensen hebben. Aanpak 3: Organiseer oefeningen om angst te verminderenEr zijn 
verschillende oefeningen die kunnen worden ingezet om angst voor bi+ mensen te 
verminderen en daarmee bij te dragen aan positiever contact met personen uit 
deze groep. De oefeningen kunnen bijvoorbeeld worden gedaan met een groep 
leerlingen, sporters, collega’s of andere groepen mensen die regelmatig 
samenkomen. 
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LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Handreiking%20-
%20Verminderen%20van%20discriminatie%20tegen%20bi%2B%20mensen.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatiebestrijding 
Biseksualiteit 
Discriminatie 
Workshops & trainingen 
CODE: 202.22 
 
 
TITEL: Onderzoek naar de pilot wapencontroles 
UITGAVE: Amsterdam : Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de pilot wapencontroles in Amsterdam die in 2021 plaatsvond. In 
september 2021 zijn als proef in vijf Amsterdamse wijken wapencontroles door de 
politie uitgevoerd. Met deze proef wil de Amsterdamse driehoek onderzoeken of 
wapencontroles helpen wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan. Een tweede 
doel is om te onderzoeken of deze controles bewoners van de wijken een veiliger 
gevoel geven. Burgerwaarnemers konden mee tijdens alle actiedagen om te zien 
hoe de controles verliepen en om kijken of de personen die werden gecontroleerd 
wel willekeurig werden gekozen (en of er dus niet gediscrimineerd wordt) 
.Centrale vraag van dit onderzoekwat de bewoners en frequente bezoekers vinden 
van de wapencontroles in de betreffende wijken en of zij zich door de controles 
meer of minder veilig voelen. OOk wordt er ingegaan op de ervaringen van de 
burgerwaarnemers Onderzoek is uitgevoerd door middel van analyse 
politierapportages (die de resultaten van de controles bevatten), een enquête 
onder 32 burgerwaarnemers, een face-to-face enquête gehouden onder 767 bewoners 
en bezoekers kort na afloop van de wapencontroles.In totaal zijn bij 77 
gecontroleerde personen (3% van het totaal aantal gecontroleerden) een of 
meerdere wapens aangetroffen. In elk gebied is bij 4% van het totaal aantal 
gecontroleerden een of meerdere wapens aangetroffen, behalve in Bijlmer Centrum 
: daar ging het om 1% van het totaal aantal gecontroleerden.De meeste 
burgerwaarnemers (81%) zijn het helemaal eens met de stelling ‘tijdens de 
wapencontroles heeft de politie de gecontroleerde personen rustig, respectvol 
en correct benaderd’. Eén op de acht (13%) is het eens met deze stelling en 6% 
is het er niet mee eens en niet mee oneens. De meerderheid van de 
burgerwaarnemers (85%) geeft aan dat de wapencontroles willekeurig werden 
uitgevoerd. De meeste ondervraagden in face-to-face enquête voelen zich in wijk 
waar zij zijn geënquêteerd zelden of nooit onveilig op straat (83%). 
Daarentegen voelt 16% zich soms of vaak onveilig in de wijk. 56% geeft aan dat 
de wapencontroles geen invloed hebben op hun gevoel van veiligheid in de wijk; 
33% zegt zich veiliger te voelen in de wijk door de wapencontroles en 7% juist 
onveiliger. 
LINK: https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/onderzoek-naar-de-pilot-wapencontroles 
TREFWOORDEN: Amsterdam 
Politie-optreden 
Etnische minderheden 
Etnisch profileren 
Identificatieplicht 
Discriminatie 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Onzichtbaar Geweld. Lhbti+ en huiselijk geweld : Handreiking lhbti-emancipatie 
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AUTEUR(S): Westerveld, N. 
UITGAVE: Utrecht : Movisie, 2022 
SAMENVATTING: Deze handreiking biedt professionals, werkzaam binnen het veld van huiselijk 
geweld en kindermishandeling, (specifieke) kennis over lhbti+ en huiselijk 
geweld. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender 
personen hebben in vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk 
geweld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en Transgender Netwerk Nederland 
(TNN). Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat transgender personen (maar ook 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, intersekse- en bi+-personen) 
onvoldoende in beeld zijn bij professionals die werken binnen het veld van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is een ernstige belemmering voor 
tijdige en passende hulp.Movisie heeft daarom deze handreiking gemaakt. Naast 
informatie over huiselijk geweld wordt besproken wat er in de reguliere 
hulpverlening van belang is om lhbti+ personen beter in beeld te krijgen. 
Gebaseerd op theoretische kennis en opgehaalde praktijkervaringen 
Van ervaringsdeskundigen, professionals en belangenorganisatie, krijgen 
professionals inzicht in inclusieve hulp en opvang. Aan de hand van praktische 
tips kunnen organisaties en professionals vervolgens direct aan de slag. 
LINK: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-
2021.pdf 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Diversiteitsbeleid 
Transseksualiteit 
Huiselijk geweld 
Biseksualiteit 
Hulpverlening 
Geweld 
CODE: 173.22 
 
 
 
TITEL: Uit beeld geraakt. Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave 
AUTEUR(S): Dedding, C. 
Goedhart, N. 
UITGAVE: Amsterdam : Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de vraag waarom het mensen niet lukt om gebruik te maken van 
online diensten. Dit participatieve actieonderzoek is uitgevoerd door 
onderzoekers van het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het 
onderzoek is een vervolg en verdieping op eerdere kleinschalige projecten in de 
gemeente Amsterdam. Het doel van dit onderzoek - dat plaatsvond in de periode 
februari 2020 – april 2021 - was inzicht bieden in waarom het mensen niet lukt 
om gebruik te maken van online diensten; welke hulp er beschikbaar is voor 
mensen met een grote afstand tot de online wereld; hoe dit hulpaanbod aansluit 
bij hun behoeften en mogelijkheden en wat dit betekent voor de toekomst. 
Geconcludeerd wordt dat digitale ongelijkheid ontstaat en voorkomen kan worden 
door burgers met een grote afstand tot de online wereld actief te betrekken bij 
wetenschappelijk onderzoek en bij het ontwikkelen van interventies en beleid. 
Helaas zien we dat juist mensen in kwetsbaar maken de omstandigheden weinig 
betrokken worden bij het vormgeven van departicipatiesamenleving23. ‘Wie zijn 
deze mensen en waar kan ik ze bereiken?’, was de meest gestelde vraag van 
ambtenaren na introductie van dit onderzoek. Het zegt iets over de segregatie 
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in onze samenlevingen de noodzaak deze te overbruggen 
LINK: https://open.overheid.nl/repository/ronl-06dc764b-4f5a-446a-a6b0-dcc4d2938763/1/pdf/uit-
beeld-geraakt.pdf 
TREFWOORDEN: Internet 
Voorlichting 
Maatschappelijke positie 
Overheidsbeleid 
Overheidsinstellingen 
Armoede 
CODE: 615.21 
 
 
TITEL: Monitor toegankelijkheid 2021 : Websites en mobiele applicaties van Nederlandse 
overheidsinstellingen 
AUTEUR(S): Velleman, E. 
Wormeester, V. 
UITGAVE: Utrecht : Stichting Accessibility, 2021 
SAMENVATTING: Editie 2021 van een groot jaarlijks onderzoek naar de digitale toegankelijkheid 
van Nederlandse overheidswebsites en -apps. Het onderzoek werd gedaan in 
opdracht van Logius en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en is uitgevoerd door Cardan, Stichting Accessibility en 
Firmground.In het onderzoek werden in totaal meer dan 3000 overheidswebsites en 
8 overheids-apps gecheckt op de mate waarin ze voldoen aan de WCAG richtlijnen. 
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het overgrote deel van de 
websites nog niet voldoet. Belangrijke conclusies . Begin december 2021 waren er 
3112 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd in het 
toegankelijkheidsregister (2968 websites en 144 apps). Dat is een aanzienlijke 
toename in vergelijking met de ingangsdatum van de wettelijke verplichting 23 
september 2020. Toen was het totaal 1683 (1673 websites en 10 apps). Het is 
echter slechts een klein deel van het totaal aantal overheidswebsites en -apps 
(respectievelijk 5000 – 6000 websites en 523 apps).. Slechts 35% van de 
websites in het register bevat een verbeterplan (vorig jaar 20%). . Bij slechts 
8% van de websites is aangetoond dat aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. 
LINK: https://open.overheid.nl/repository/ronl-21970aee-25e6-42b3-8827-
1508556e8ac1/1/pdf/monitor-toegankelijkheid-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Antidiscriminatiebeleid 
Internet 
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TITEL: Stand van zaken Informatiepunten. Digitale Overheid november 2021 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport doet verslag van de zaken omtrent de Informatiepunten Digitale 
Overheid in november 2021.In 2019 hebben de Manifestgroep* en de Koninklijke 
Bibliotheek samen met het ministerie van BZK de Informatiepunten Digitale 
Overheid opgezet. Bij de Informatiepunten kunnen mensen terecht voor vragen en 
informatie over (online) overheidsdiensten, zoals het aanvragen van DigiD, een 
uitkering of het doen van belastingaangifte. en voor het verbeteren van hun 
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digitale vaardigheden via cursussen. In 2019 hebben 15 bibliotheken als eerste 
een Informatiepunt geopend. In november 2021 staat de teller inmiddels op 351. 
In totaal zijn er per 1 november 2021 12.597 vragen geregistreerd. Hiervan gaat 
het grootste deel (bijna 8.000) over de landelijke overheid, bijna 850 over de 
lokale overheid en ruim 2.600 over uitvoeringsorganisaties én Logius. Van de 
vragen over uitvoeringsorganisaties gaat het grootste deel (ongeveer een derde) 
over de Belastingdienst. Een aanzienlijk deel van de vragen werd gecombineerd 
met een vraag over DigiD. Uit de analyse van de achtergrondgegevens van de 
bezoekets blijkt dat 65% een Nederlandse taalachtergrond heeft (NT1), 16% een 
buitenlandse taalachtergrond(NT2) en dat 19% onbekend is. De inschatting is dat 
deze laatste groep de zogenaamde ‘NT1,5 achtergrond’ heeft (bijvoorbeeld 
tweede generatiemigranten).Het merendeel van de bezoekers bestaat uit vrouwen 
(53%) tegenover43% mannen. In vergelijking met de man-vrouwverdeling bij 
cursussen,is dit geen groot verschil. Er nemen substantieel meer vrouwen 
deel aan bibliotheekcursussen dan mannen.65% van de bezoekers is 65 jaar en 
ouder, 36% is tussen de25-65 en slechts 3% is jonger dan 25. 
LINK: https://open.overheid.nl/repository/ronl-43a10576-0309-4cfe-b2d4-
a3b4f1fc5401/1/pdf/stand-van-zaken-informatiepunten-digitale-overheid.pdf 
 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-163630d7-a56f-4f05-ac8f-eec19445cefb/1/pdf/kamerbrief-
voortgang-digitale-inclusie-2021.pdf 
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TITEL: Voortgang digitale Inclusie : Kamerbrief 21 december 2021 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 2021 
SAMENVATTING: Met deze brief (d.d. 21 december 2021) informeert de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de stand van 
zaken met betrekking tot de voortgang wat betreft digitale inclusie in 2021. 
Voorts heeft hij een doorkijk naar 2022. Digitale inclusie houdt in: het 
verbeteren van de (digitale) overheidsdienstverlening zodat informatie en 
diensten voor iedereen toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk zijn. 
In de brief wordt aandacht besteed aan de volgende beleidsprogramma's die 
beogen digitale inclusie te bewerkstelligen. . Gebruiker Centraal. Gebruiker 
Centraal is een netwerk van deskundigen dat werkt aan de verbetering van online 
overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van mensen. Het netwerk deelt 
kennis en ontwikkelt instrumenten voor inclusieve dienstverlening. . Publiek 
privaat samenwerken: activiteiten Alliantie Digitaal Samenleven.De Alliantie 
Digitaal Samenleven is een samenwerking van meer dan 30 partijen die zich 
inzetten voor een digitale samenleving met kansen voor iedereen. . Direct 
Duidelijk.In 2018 is de Direct Duidelijk campagne gestart en in 2019 heb ik de 
Direct Duidelijk Brigade opgericht om overheidsorganisaties te helpen bij 
begrijpelijke communicatie. . Informatiepunt Digitale Overheid. Ministerie van 
BZK is op 1 juli 2019 gestart met 15 Informatiepunten Digitale Overheid in 
bibliotheken. . Tel mee met Taal. Met het actieprogramma Tel mee met Taal (2020 
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-2024)13 ondersteunen de ministeries van BZK, OCW, VWS en SZW de 2,5 miljoen 
mensen in Nederland met onvoldoende basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale 
vaardigheden). . Samenwerken en experimenteren. Drie proeftuinen waarin 
wetenschappers, gemeenten en andere partners samen met burgers bekijken wat wel 
en niet werkt om het bewustzijn van mensen te vergroten. 
LINK: https://open.overheid.nl/repository/ronl-163630d7-a56f-4f05-ac8f-
eec19445cefb/1/pdf/kamerbrief-voortgang-digitale-inclusie-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Overheidsinstellingen 
Landelijke overheid 
Overheidsbeleid 
Internet 
Communicatie 
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TITEL: Moslims en hun medemensen : Een kwalitatieve verkenning naar burgerinitiatieven 
van moslims in Nederland 
AUTEUR(S): Nhass, H. 
Vlug, J. 
UITGAVE: Utrecht : Kennisplatform Inclusie & Samenleving (KIS) -Movisie , 2022 
SAMENVATTING: Verkennend onderzoek naar ervaringen en opvattingen van moslims in Nederland 
die 
een burgerinitiatief hebben opgezet of daar een bijdrage aan leveren. Aan de 
hand van semigestructureerde interviews met elf van hen en een beknopte 
internationale literatuurstudie schetsen de auteurs een beeld van hun motivatie 
, doelen en aanpak, en van gesignaleerde trends. De vraag die in deze verkenning 
centraal staat is: ‘Hoe geven Nederlandse moslims invulling aan actief 
burgerschap?’ De drijfveren van onze respondenten zijn soms religieus, soms 
humanitair van aard, of een combinatie van beiden.De vormgeving en invulling 
van de verschillende burgerinitiatieven verschillen in doelgroep, thema en 
locatie. De meeste initiatieven zijn niet alleen gericht op de 
moslimgemeenschap maar op alle burgers in de samenleving. Soms heeft men een 
specifieke doelgroep, zoals moslims met een lichamelijke beperking, soms een 
heel brede doelgroep, zoals jongeren, migranten of professionals. Een aantal 
thema’s die eerder min of meer een taboe waren onder moslims, krijgt bij de 
burgerinitiatieven van onze respondenten wel aandacht, zoals armoede, 
lichamelijke beperking, en mensen in de gevangenis. De andere thema’s die de 
burgerinitiatieven die wij onder de loep namen belichten zijn 
talentontwikkeling, topsport, ontmoeting en verdieping, kunst, vrede en 
educatie. Een aantal projecten richt zich op actuele thema’s, zoals islam in 
Nederland, religieuze identiteit, scheiding kerk en staat, mensenrechten, 
moslimjeugd en gender en xenofobie. Kijkend naar zowel de wetenschappelijke 
literatuur als de interviews zien we dat de Nederlandse moslimgemeenschap in 
beweging is. In vergelijking met eerdere generaties weten jonge moslimburgers 
zich steeds beter te positioneren in de Nederlandse samenleving en in het 
maatschappelijke debat. Er lijkteen maatschappelijke emancipatie van deze 
gemeenschap plaats te vinden, en binnen de gemeenschap de emancipatie van 
vrouwen en van mensen met een lichamelijke beperking. Dit loopt parallel met 
ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in andere landen, 
LINK: https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/moslims_en_hun_medemensen_def.pdf 
Infographic 
TREFWOORDEN: Islam 
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TITEL: Incidenten en misdrijven op en rond COA-locaties. Een duiding van COA- en 
politiecijfers over de periode 2018-2019 
AUTEUR(S): Kruize, P. 
Gruter, P. 
UITGAVE: Amsterdam : Ateno, 2022 
SAMENVATTING: Dit onderzoek betreft een nadere analyse van het 'Incidentenoverzicht 2019'- 
Incidenten op COA locaties en misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht 
een publicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met het onderzoek 
is gezocht naar verklaringen voor de stijging die tussen 2018 en 2019 
plaatsvond van het aantal incidenten op COA-locaties en van het aantal van 
misdrijven verdachte bewoners van COA-locaties. De centrale vraag die met dit 
onderzoek wordt beantwoord, luidt als volgt: Hoe kan de stijging in de periode 
2018-2019 van het aantal incidenten op COA-locaties en de van misdrijven 
verdachte personen die op enig moment in het peiljaar op een COA-locatie 
verbleven worden geduid? Voor het beantwoorden van deze vraag is een analyse 
gemaakt van de incidenten op COA-locaties en van de criminaliteit waarvan COA 
-bewoners zijn verdacht. Hierbij is ook ingezoomd op kwaliteit van de 
geregistreerde data. Tevens zijn de kenmerken van de asielzoekers en COA 
-locaties beschreven. Voor het onderzoek waarbij het Incidentenoverzicht 2019 
het uitgangspunt vormt, zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk: 
deskresearch, bestandsanalyse en een interviewronde. De databestanden zoals 
gebruikt voor het maken van het Incidentenoverzicht 2019 zijn opnieuw 
samengesteld, en waar mogelijk aangevuld met relevante extra variabelen. xDe 
toename van het aantal geregistreerde incidenten op locaties van het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA) kan voor het grootste deel worden verklaard uit het 
feit dat er in 2019 gemiddeld meer asielzoekers op een COA-locatie verblijven 
dan in 2018.De hogere bezettingsgraad op COA-locaties kan enerzijds worden 
verklaard door de vertraagde beoordelingen van de asielaanvraag door IND 
-medewerkers (minder personeel en complexere aanvragen) en anderzijds door het 
minder snel uitstromen van statushouders naar gemeenten (door een tekort aan 
beschikbare woningen). Er is geen sprake van een gestegen instroom van 
asielzoekers in 2019 in vergelijking met 2018.De geringe stijging van het 
aantal geregistreerde incidenten die na correctie voor de bezettingsgraad 
overblijft, komt voor rekening van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen – 
met name uit (veilige) Noord-Afrikaanse landen – en betreft het overtreden van 
de COA-huisregels.De stijging van het aantal misdrijven in het peiljaar 2019 
voor asielzoekers die op enig moment op een COA-locatie hebben gewoond, betreft 
misdrijven die buiten COA-locaties worden gepleegd; het gaat dan voor een groot 
deel om winkel- en overige diefstallen. Een belangrijk deel van deze stijging 
moet worden toegeschreven aan (veelplegende) asielzoekers uit Algerije en 
Marokko. Dit zijn vaak jonge, alleenstaande mannen. 
LINK: https://www.wodc.nl/binaries/3064B_Volledige%20tekst_tcm28-450784.pdf 
TREFWOORDEN: Vluchtelingen 
Criminaliteit 
Opvangcentra 
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TITEL: Mainstream or Marginalized? How German and Dutch Newspapers Frame LGBTI 
UIT: Social Politics, Published online: 23 April 2022 
AUTEUR(S): Schotel, A.L. 
UITGAVE: 2022 
SAMENVATTING: Paper. Although historically ignored or stigmatized by mainstream media, lesbian 
, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people have increasingly 
become visible. However, increased visibility does not necessarily translate to 
more inclusivereporting. Comparing framing of LGBTI in Germany and the 
Netherlands, the author askswhich frames are assimilative and which pose 
structural challenges to hegemonic heteronormative notions on gender and 
sexuality. She applies a combinationof automated text analysis of over 15,000 
Dutch and German newspaper articlesfrom 2009 to 2019 with critical frame 
analysis to analyze how LGBTI people areincluded in public debate. Despite 
increased visibility, coverage of gender identity and sexuality continues to be 
depoliticized and assimilative. 
LINK: https://doi.org/10.1111/jcms.13170 
TREFWOORDEN: Berichtgeving 
Nederland 
Duitsland 
Geschreven pers 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
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TITEL: Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2021 
UITGAVE: Den Haag : CIDI, 2022 
SAMENVATTING: Overzicht van meldingen van antisemitische incidenten in het jaar 2021 die door 
het CIDI zijn geregistreerd. CIDI registreerde in 2021 in totaal 183 
antisemitische incidenten, dat is een stijging van 36% ten opzichte van 2020 en 
nog iets hoger dan de vorige piek in 2019. Een nadere blik op de incidenten in 
2021 laat de volgende trends zien: • Oplopende spanningen in het Israelisch 
-Palestijns conflict worden als ‘rechtvaardiging’ gebruikt om Joden in Nederland 
aan te vallen of te intimideren. Een beeld van ‘kwaadaardige onderdrukkers’ 
wordt niet alleen toegepast op Israel of Israelisch regeringsbeleid, maar op 
Joden in het algemeen, waarmee de grens tussen legitieme kritiek op Israel en 
antisemitisme wordt overschreden. • Mensen die als Joods herkenbaar over straat 
gaan, bijvoorbeeld doordat ze een keppel dragen, krijgen vaak te maken met 
scheldpartijen of intimidatie. Meldingen van zulke incidenten schoten omhoog in 
mei 2021, toen het conflict tussen Israel en Hamas oplaaide. Dit verklaart 
waarom veel Joden hun kleding of uiterlijk aanpassen in het openbaar of hun 
Joods-zijn bewust verzwijgen in de directe omgeving, zoals op school of op werk 
. • Het aantal antisemitische incidenten op scholen steeg sterk van 3 in 2020 
naar 13 in 2021. Ook hier zien pestkoppen het conflict tussen Israel en Hamas 
vaak als aanleiding om zich tegen Joodse klasgenoten te keren. Onder de 
meldingen zijn hartverscheurende verhalen van kinderen die niet meer Joods 
willen zijn aslachtoffer te zijn geweest van antisemitisch pestgedrag, of 
kinderen die met de ervaring van antisemitisme voor het eerst bewust zijn van 
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hun Joodse identiteit. • De herinnering aan Joodse slachtoffers van de 
Holocaust wordt vaak misbruikt door mensen die willen protesteren tegen het 
coronabeleid van de regering. Joden of Joodse instanties die zich uitspreken 
tegendergelijk misbruik worden het doelwit van antisemitische beledigingen en 
bedreigingen. Naast incidenten van schelden op straat en pesterijen op school 
zien we deze trends ook in digitale haatberichten en-bedreigingen. Binnen deze 
drie categorieën is het aantal incidenten minstens verdubbeld ten opzichte van 
2020.Online antisemitisme wordt niet (apart) geregistreerd in deze CIDI-Monitor 
. 
LINK: https://www.cidi.nl/wp-content/uploads/2022/04/CIDI-Monitor-antisemitische-incidenten-
2021.pdf 
TREFWOORDEN: Nederland 
Antisemitisme 
Discriminatie 
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TITEL: This place is ours: Collective psychological ownership and its social 
consequences 
AUTEUR(S): Nijs, T. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Dissertation University. Politicians often argue that ‘this country is ours’. 
The feeling that your group owns a territory is referred to as collective 
psychological ownership and can be experienced in various situations. People 
can feel that their ethnic group owns a country (‘this country is ours’) but 
also that for example their group of friends owns a hangout place (‘this 
hangout place is ours’). Using large scale surveys and experiments, Tom Nijs 
examined whether, why, and when collective psychological ownership of 
territories has social consequences. Amongst Dutch and British people, he 
examined the social consequences of collective psychological ownership of the 
country, a neighbourhood, a neighbourhood park, and a hangout place. He 
concludes that collective psychological ownership has two faces. On the one 
hand, as ownership is accompanied by an exclusive right to determine what 
happens with what is owned, collective psychological ownership can lead to the 
exclusion of outsiders (such as immigrants). On the other hand, as ownership 
also comes with a responsibility to take care of what is owned, collective 
psychological ownership can lead to prosocial behaviour to invest into the 
territory. The dissertation shows that collective psychological ownership can 
offer insights in various social situations and can advance social scientific 
theory and research. show less 
LINK: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/416531 
TREFWOORDEN: Etnische identiteit 
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TITEL: De staat van het onderwijs 2022 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2022 
SAMENVATTING: In dit verslag biedt de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de staat van 
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het Nederlandse onderwijs voor op basisniveau. In dit verslag biedt de 
Inspectie van het Onderwijs een beeld van de staat van het Nederlandse 
onderwijs voor het jaar 2021 en het schooljaar 2020/2021. Voor dit verslag 
maakte de inspectie gebruik van interne en externe informatie. Bestaat uit de 
volgende hoofdstukken/deelrapporten: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
speciaal voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs hoger onderwijs. De 
Inspectie stelt als algemene conclusie dat de jarenlange terugloop van de taal- 
, reken- en burgerschapsvaardigheden eindelijk een halt moet worden toegeroepen. 
Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen 
aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook 
haalbaar. Een selectie van constateringen • De eindtoets aan het eind van het 
basisonderwijs vergroot kansen voor bepaalde groepen leerlingen en helpt om 
onbewuste vooroordelen in de advisering te beperken. Scholen slagen er steeds 
beter in om leerlingen met hun adviezen kansen te bieden op een passende plek 
in het vervolgonderwijs. Zij stellen vaker hun schooladvies naar boven bij als 
het toetsadvies hoger uitvalt. Daarnaast geven ze vaker een meervoudig 
schooladvies. Het voortgezet onderwijs is aan zet bij het kansrijk plaatsen van 
leerlingen. • Het percentage jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond 
dat kort na het verlaten van het onderwijs werk heeft, is lager dan onder 
uitstromers zonder migratieachtergrond . Daarnaast zijn studenten met een niet 
-westerse migratieachtergrond harder geraakt door de coronacrisis dan studenten 
zonder migratieachtergrond. Het percentage werkende jongeren met een 
migratieachtergrond dat in 2019 uitstroomde met een mbo-3 diploma is nu pas op 
het niveau van voor de coronacrisis. Voor jongeren zonder migratieachtergrond 
was dit al na minder dan een jaar het geval. Het is zorgelijk dat het tempo 
waarin de kans op werk zich herstelt, verschilt tussen deze groepen . • In 
2019/2020 hadden leerlingengemiddeld een lager basisschooladvies dan in eerdere 
schooljaren. Door het vervallen van de eindtoets hadden leerlingen geen kans op 
herziening van het advies. In2020/2021 was er wel weer de mogelijkheid om 
adviezen bij te stellen op basis van de resultaten op de eindtoets. Het 
gemiddelde definitieve basisschooladvies was dan ook hoger dan in 2019/2020 en 
ongeveer gelijk aan eerdere schooljaren. Voor leerlingen met een 
migratieachtergrond was het gemiddelde advies zelfs hoger dan voor de 
coronapandemie (Inspectie van het Onderwijs, 2022i). Dit is mogelijk een gevolg 
van de oproep tot kansrijk adviseren  
• Stagediscriminatie blijft een probleem. Studenten, met name tijdens het zoeken naar een stage, 
ondervinden uitsluiting. 
Studenten met een migratieachtergrond moeten meer sollicitatiebrieven schrijven 
en langer zoeken om een stageplek te vinden dan studenten zonder 
migratieachtergrond. Ook uit onderzoek in de gemeente Utrecht blijkt dat er 
sprake is van discriminatie van studenten met een migratieachtergrond 
(Andriessen, Van Rooijen, Day, Van den Berg, Mienis & Verweij, 2021). De sector 
zorg en welzijn vormt hierop een uitzondering. Daarnaast wordt ook op andere 
persoonskenmerken gediscrimineerd. Mogelijk komt dit deels doordat mensen 
geneigd zijn om gelijkgestemden om zich heen te verzamelen. Driekwart van de 
studenten bespreekt ervaringen met discriminatie niet met hun opleiding. 
Voornamelijk omdat ze het idee hebben dat er weinig mee wordt gedaan en 
studenten niet weten hoe de opleiding het op zou kunnen lossen. Ook bij het 
Meldpunt Stagediscriminatie komt jaarlijks een beperkt aantal meldingen binnen. 
In 2020 kwamen er 39 meldingen binnen, ten opzichte van 47 meldingen in het 
schooljaar 2019/2020. 



LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2022/04/13
/de-staat-van-het-onderwijs-2022/IvhO_Staat+vh+Onderwijs+2022_BOEK_def.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
VO - Voortgezet onderwijs 
Schoolkeuze - Beroepskeuze 
Onderwijs-systeem NL 
Hoger Onderwijs 
Basisonderwijs (Primair-) 
Etnische minderheden 
CODE: 702.22 
 
 
TITEL: Factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2022 
SAMENVATTING: Deze factsheet geeft cijfers over de mate waarin studenten in het hoger 
onderwijs vinden dat het leerklimaat binnen hun opleiding veilig is. Dat wil 
zeggen: een omgeving waarin studenten gelijk behandeld worden, waar studenten 
weten waar ze incidenten kunnen melden, en waar ze vertrouwen hebben in de 
onafhankelijkheid van de klachtenbehandeling. De informatie in deze factsheet is 
gebaseerd op een digitale vragenlijst die in mei en juni 2021 onder 10.000 
studenten uit het bekostigd hoger onderwijs is uitgezet.De steekproef bestond 
uit 5.000 studenten die aan een universiteit studeerden (wo-studenten) en 5 
.000studenten die aan een hogeschool studeerden (hbo-studenten). Zij verbleven 1 
tot 6 jaar in het hoger onderwijs en waren tussen de 17 en 40 jaar oud. De 
respons was 15,4%. Dat betekent dat 1.538 (hbo=689 en wo=849 ) studenten de 
vragenlijst volledig hebben ingevuld. De data zijn door middel van weging 
gecorrigeerd zodat mannen en vrouwen, en studenten in het hbo en het wo 
representatief zijn vertegenwoordigd. Daarentegen zijn in de uitkomsten niet 
representatief vertegenwoordigd: studenten met een migratieachtergrond, 
studenten uit de sectoren ‘economie’ en ‘gedrag en maatschappij’ en studenten 
die langer dan 4 jaar studeren.. De meeste studenten ervaren hun opleiding als 
een veilig leerklimaat waar zij hun mening durven te uiten en zij ervaren dat 
de docenten hen respectvol behandelen. 8% van de studenten ziet pestgedrag of 
uitsluiting binnen hun opleiding. Ongeveer een op de tien van de studenten 
geeft aan dat zij zien dat studenten gediscrimineerd worden op de opleiding (9% 
), of bij het zoeken van een stage (10%). Een groot deel van de studenten weet 
niet of pesten of (stage)discriminatie plaatsvindt. Alhoewel het merendeel van 
de studenten aangeeft geen grensoverschrijdend gedrag ervaren te hebben op de 
opleiding, zegt 4% hier wel mee van doen gehad te hebben. Dat zou overeenkomen 
met ruim 30.000 studenten in het hoger onderwijs. Ruim de helft van hen geeft 
aan dat het ging om grensoverschrijdend gedrag van personeel van de 
onderwijsinstelling.Een deel van de incidenten blijft onzichtbaar voor(besturen van) instellingen. Van 
de studenten die aangeven dat zij te maken hebben 
gehad met grensoverschrijdend gedrag, geeft een kwart aan dat zij geen actie 
ondernamen. De meerderheid gaf aan dat zij met iemand binnen of buiten de 
instelling spraken over het incident. Een kwart van de studenten besprak het 
incident met de vertrouwenspersoon van de instelling. En slechts een klein deel 
van de studenten heeft een officiële klacht ingediend bij de instelling of bij 
de medezeggenschapsraad, of heeft contact opgenomen met de politie. Weinig 
vertrouwen in de klachtenprocedure. Redenen voor deze studenten om geen 
officiële klachtin te dienen waren (a) dat ze het idee hadden dat hetgeen zin 
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heeft (de helft), (b) dat ze een drempel voelden (een derde), of (c) dat ze 
niet wisten waar ze terecht konden (bijna een op de 5). 
LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/publicaties/2022/02/2
3/factsheet-sociale-veiligheid-in-het-hoger-
onderwijs/Factsheet+sociale+veiligheid+in+het+hoger+onderwijs.pdf 
TREFWOORDEN: Pesten 
Studenten / stagiaires 
Hoger Onderwijs 
Discriminatie 
Werkvloer 
CODE: 745.22 
 
 
 
 
TITEL: Factsheet klachtenprocedures in het hoger onderwijs 
UITGAVE: Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2022 
SAMENVATTING: In deze factsheet geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de 
ervaringen van studenten in het bekostigd hoger onderwijs met de 
klachtenprocedure van hun opleiding. Deze factsheet is onderdeel van een groter 
onderzoek dat de inspectie uitvoert naar de sociale veiligheid in het hoger 
onderwijs. Eerder publiceerde de inspectie de factsheet' Sociale veiligheid in 
het hoger onderwijs'. De informatie in deze factsheet is gebaseerd op een 
digitale vragenlijst die in mei en juni 2021 onder 10.000 studenten uit het 
bekostigd hoger onderwijs is uitgezet. De steekproef bestond uit 5.000 studenten 
die aan een universiteit studeerden (wo-studenten) en 5.000studenten die aan 
een hogeschool studeerden (hbo-studenten). Zij verbleven 1 tot 6 jaar in het 
hoger onderwijs en waren tussen de 17 en 40 jaar oud. De respons was 15,4%. Dat 
betekent dat 1.538 (hbo=689 enwo=849 ) studenten de vragenlijst volledig hebben 
ingevuld. • Minder dan de helft van de bevraagde studenten in het bekostigd 
hoger onderwijs weet waar zij moeten zijn als zij een klacht willenindienen 
over de opleiding (47 procent). Zo’n 60 procent van de studenten denkt wel 
makkelijk te kunnen uitzoeken bij wie zijterecht kunnen als zij een klacht over 
de opleiding zouden hebben.• Beperkt vertrouwen in de klachtenprocedure. Twee 
derdebvan de studenten voelt zich vrij om klachten over de opleiding in te 
dienen zonder bang te zijn dat dit negatieve gevolgen voorhen heeft. Minder dan 
de helft van de bevraagde studenten (44 procent) heeft er vertrouwen in dat hun 
klacht of feedback over de opleiding serieus wordt genomen.• Ontevreden met 
klachtenbehandeling. De studenten die ooit een officiële klacht hebben ingediend 
, zijn vaker ontevreden dan tevreden met de behandeling van hun klacht.• 
Studenten op een hogeschool en studenten op een universiteit over de bekendheid 
met de klachtenprocedure.De bevinding dat studenten in het hoger onderwijs 
weinig bekend zijn met de klachtenprocedure vinden wij terug bij zowel studenten 
op een hogeschool als bij studenten op een universiteit.• Studenten op een 
hogeschool en studenten op een universiteit over het vertrouwen in de 
klachtenprocedure. Studenten op een hogeschool lijken nog iets minder 
vertrouwen in de klachtenprocedure te hebben dan studenten op een universiteit. 
LINK: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2021/04/14
/de-staat-van-het-onderwijs-2021/Staat-van-het-Onderwijs-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Hoger Onderwijs 
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Studenten / stagiaires 
Klachtbehandeling 
CODE: 702.21 
 
 
TITEL: Religie in een pluriforme samenleving. Diversiteit en verandering in beeld. Deel 
3: Buiten kerk en moskee 
AUTEUR(S): Hart, J. de 
Houwelingen, P. van 
Huijnk, W. 
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , 2022 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de grote groep niet-kerkelijke Nederlanders en hoe zij omgaan met 
zingeving in hun leven. Voor niet-traditioneel-gelovigen geldt dat zij in de 
meeste onderzoeken als een soort restcategorie verschijnen: geen lid van een 
kerk of moskee, niet gelovig in traditionele religieuze zin – maar wat dan wel? 
Het gaat onder meer om Nederlanders die zich nadrukkelijk als niet-gelovig 
(agnost, atheïst) beschouwen en de groep die zich oriënteren op de wereld van 
de hedendaagse spiritualiteit (hedendaags spirituelen). Met behulp van een voor 
Nederland nieuw onderzoeksinstrument heeft het SCP onderzocht hoe het zit met 
levensbeschouwing en zingeving van deze groep. Gelovigen en hedendaags 
spirituelen geven aan meer zingeving te ervaren dan de niet-gelovigen. 
Kenmerkend voor spirituelen is een holistisch wereldbeeld en het opdoen van 
mystieke ervaringen, vaak via een sterke natuurverbondenheid. De gegevens uit 
dit onderzoek zijn grotendeels gebaseerd op twee (nieuwe) databronnen. 
Teneerste een representatieve enquête onder iets meer dan 4000 Nederlanders van 
16 jaar en ouder enten tweede een kwalitatieve dataset, bestaande uit 20 diepte 
-interviews van gemiddeld ongeveer een uur met spirituelen en niet-gelovigen en 
11 diepte-interviews van ook gemiddeld ongeveer een uur met vertegenwoordigers 
van atheïstische en spirituele organisaties. Atheïsten en agnosten geven vaak aan 
niet zo geïnteresseerd te zijn in dé zin van het leven. Dat betekent niet dat 
zij minder gelukkig zijn – zingeving speelt voor hen een minder grote rol. In 
plaats van op zoek te gaan naar dé zin van het leven zoeken individuele niet 
-gelovigen naar betekenis in het eigen leven. Jezelf ontwikkelen, voor anderen 
zorgen, intense ervaringen beleven en je deel weten van een groter geheel zijn 
bijvoorbeeld manieren waarop zij betekenis geven aan hun leven. Door het 
afnemen van het aantal gelovigen wordt betekenis niet meer aangereikt vanuit 
religie (meaning of life). Individuen moeten er zelf naar op zoek (meaning in 
life). Dit kan zorgen voor een grotere mentale belasting en een mogelijke 
toename van problemen die hiermee worden geassocieerd, zoals burn-outs.In het 
huidige Nederland resteren als belangrijkste bastions van traditioneel 
religieus geloof de orthodox gereformeerde Bijbelgordel, een aantal gemeentes 
van christenmigranten en de Nederlandse moslims. Religie en religieuze 
gemeenschappen verliezen steeds meer terrein als invloedrijke maatschappelijke 
spelers. Dit terrein wordt niet opgevuld door hedendaagse vormen van 
spiritualiteit: het niveau van spiritualiteit lijkt eerder af dan toe te nemen. 
De secularisering heeft positieve gevolgen gehad, bijvoorbeeld voor de 
persoonlijke vrijheid en voor hoe er in de samenleving wordt gedacht over 
seksuele diversiteit. Tegelijkertijd ontstaat er mogelijk meer onbegrip tussen 
gelovigen (christenen, moslims en anderen) en niet-gelovigen. Het SCP adviseert 
beleidsmakers om in te zetten op wederzijds begrip en acceptatie en het 
bevorderen van een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Daarvoor 
is het van belang dat onder meer de overheid, scholen, maar ook werkgevers 



optreden tegen discriminatie of een onveilig sociaal klimaat. Scholen kunnen 
daarnaast bij uitstek een plek zijn waar ontmoeting plaatsvindt en de plaats 
zijn waar leerlingen leren omgaan met andere opvattingen en waarden dan die van 
henzelf. 
LINK: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2022/03/24/buiten-kerk-en-
moskee/SCP+Publicatie+Buiten+kerk+en+moskee+-+maart+2022.pdf 
Bijlage 
TREFWOORDEN: Nederland 
Levensbeschouwingen 
Multiculturele samenleving 
Islam 
Christendom 
Dialoog 
CODE: 107.22 
 
 
TITEL: Digitale ongelijkheid in Nederland: Internetgebruik van mensen van 55 jaar en 
ouder 
AUTEUR(S): Deursen, A.J.A.M. van 
UITGAVE: Enschede : Universiteit Twente, 2019 
SAMENVATTING: Dit onderzoek analyseert de data van een eerder onderzoek [Van Deursen, A.J.A.M. 
(2018). Digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018] waarbij er nu wordt 
gefocust op de groep van mensen van 55 jaar en ouder. In de huidige rapportage 
worden dezelfde data nogmaals geanalyseerd om de situatie voor 
internetgebruikers van 55 jaar en ouder te belichten. Wederom komen aan de orde 
: Attitude en motivatie (Hoofdstuk 2), materiële toegang (Hoofdstuk 3), 
vaardigheden (Hoofdstuk 4) en gebruik (Hoofdstuk 5). Daarna worden tastbare 
positieve en negatieve uitkomsten besproken (Hoofdstuk 6) en conclusies 
gepresenteerd (Hoofdstuk 7). Data zijn verzameld door middel van een survey 
gehouden onder een nationale steekproef.Geconcludeerd wordt dat leeftijd al een 
rol speelt in het begin van het proces van internettoegang. De groep 55 
-plussers heeft een gematigde positieve attitude en motivatie ten opzichte van 
internet in vergelijking met de groep van 18 tot 55 jaar. Onder de 65-plussers 
blijkt een aanzienlijke groep te zijn die wel toegang tot internet heeft, maar 
het niet gebruikt. Eerder onderzoek liet zien dat dit vooral op vrouwelijke 
senioren van toepassing is, wat suggereert dat internetgebruik bij senioren 
deels nog een door mannen gedomineerde activiteit is. Aangezien ICT 
-gerelateerde beroepen en vaardigheden historisch als mannelijk worden gezien is 
dit niet verwonderlijk. Ondanks dat prestatiemetingen van internetvaardigheden 
geen verschillen tussen mannen en vrouwen opleveren, zien we bij 
zelfinschattingen altijd dat vrouwen lager scoren6. Stereotypisch worden mannen 
beschouwd als goed met technologie, terwijl vrouwen dat niet zouden zijn. Dit 
belemmert met name de toegang voor vrouwelijke senioren aangezien zij meer 
blootstelling hebben gehad in hun leven aan dergelijke waarden in vergelijking 
met jongere generaties.Na attitude en motivatie zien we dat 55-plussers 
achterblijven als het gaat over het gebruik van apparaten om te internetten. In 
vergelijking met de groep van 18 tot 55 jaar is de diversiteit van apparaten 
die gebruikt worden om te internetten kleiner en worden alle apparaten, met 
uitzondering van de desktopcomputer, minder gebruikt. Dus ondanks dat het 
fysieke toegangspercentage in de groep van 55 tot 75 jaar een verzadigingspunt 
bereikt, is er sprake van ongelijkheid. In de groep van 75 jaar en ouder blijft 
ook de fysieke toegang achter. Wat betreft digitale vaardigheden werd 
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geconcludeerd dat 55-plussers op elke vaardigheid lager scoren dan mensen in de 
groep van 18 tot 55 jaar. 55-Plussers hebben dan ook een relatief grote 
behoefte aan beleid voor het verbeteren van digitale vaardigheden. Dit wordt 
bekrachtigd door de bevinding dat 72% van de 55-plussers wel eens om hulp 
vraagt. Hierbij speelt hulp van partners en kinderen een belangrijke rol, wat 
er mogelijk op duidt dat alleenstaande 55-plussers sneller buiten de boot 
vallen als het gaat om het krijgen van hulp. 
LINK: 
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/250788789/2019_Digitale_Ongelijkheid_55_vanDeursen
.pdf 
TREFWOORDEN: Ouderen 
Internet 
Discriminatie 
Dienstverlening 
CODE: 176.19 
 
 
TITEL: Digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018 
AUTEUR(S): Deursen, A.J.A.M. van 
UITGAVE: Enschede : Universiteit Twente, 2018 
SAMENVATTING: Dit onderzoek gaat na hoe mensen in verschillende bevolkingsgroepen internet 
gebruiken en welke positieve en negatieve effecten ze hiervan ondervinden. Data 
zijn verzameld door middel van een survey gehouden onder een nationale 
steekproef van respondenten.Geconcludeerd wordt dat mensen die het meest van 
internetgebruik kunnen profiteren, dat het minst doen. Zo worden achterblijvers 
in de digitale samenleving verder gemarginaliseerd. Hierbij is gekeken naar de 
zogenoemde ‘fasen van internettoegang’: attitude en motivatie, gebruikte 
apparatuur, digitale vaardigheden en de verschillende manieren waarop mensen 
internet gebruiken. Volgens de onderzoeker staat het deel van de bevolking dat 
in potentie het meest van internetgebruik zou kunnen profiteren er momenteel 
het slechtste voor. Ouderen, laagopgeleiden en mensen met een lager inkomen 
kennen een minder positieve attitude en motivatie, minder goede apparatuur om 
mee te internetten, een lager niveau van vaardigheden en een beperktere manier 
van internetgebruik. Daarnaast hebben ze ook het minst toegang tot kwalitatief 
goede hulp. Omdat al deze fasen bepalend zijn voor het behalen van positieve 
effecten of het beschermen tegen potentiële gevaren, worden mensen die toch al 
in een kwetsbare positie verkeren verder gemarginaliseerd.In het rapport wordt 
specifiek stilgestaan bij zowel positieve als negatieve effecten van 
internetgebruik. Zo geeft bijvoorbeeld 34 procent van de respondenten aan 
dankzij internet een betere relatie met vrienden en familie te hebben, zegt 19 
procent fitter te zijn geworden, maakt 27 procent betere beslissingen over de 
eigen gezondheid en zegt 30 procent van de ondervraagden met behulp van 
internet een mening te kunnen vormen over complexe thema’s en maatschappelijke 
problemen die men anders niet goed zou kunnen begrijpen. Aan de andere kant 
zegt 13 procent van de Nederlanders door fraude of oplichting via internet wel 
eens geld verloren te hebben, heeft 18 procent wel eens aan hen gerichte 
negatieve opmerkingen gelezen, vond 12 procent informatie waardoor men ten 
onrechte dacht een ernstige ziekte te hebben en heeft 26 procent van de 
respondenten wel eens te weinig gegeten of geslapen door internetgebruik.Uit 
het rapport blijkt dat digitale vaardigheden essentieel zijn om ervoor te 
zorgen dat online activiteiten een positief effect hebben. Dat is goed nieuws: 
gericht beleid, bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid, kan hierdoor dus 
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concrete impact hebben. Van Deursen benadrukt dat het bij het uitstippelen van 
beleid om digitale ongelijkheid tegen te gaan wel belangrijk is om alle fasen 
van internettoegang mee te nemen. 
LINK: https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-
content/uploads/sites/6/2018/11/2018_Digitale_Ongelijkheid_vanDeursen.pdf 
TREFWOORDEN: Ouderen 
Internet 
Maatschappelijke positie 
Discriminatie 
Dienstverlening 
CODE: 615.18 
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