
 

 

Sociale Wetenschappers in de media 2017 

Januari 2017 

Belle Derks - Aan tafel bij Eva Jinek 

Hoogleraar Sociale Psychologie Belle Derks schuift aan bij het praatprogramma van Eva 
Jinek. Samen met minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker spreekt 
Derks over het plan van de minister om vijf miljoen euro vrij te maken om honderd 
vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. 

Estrella Montoya – Bij jongerenzender Funx over negatieve gevolgen van de 
pil  

Neurowetenschapper Estrella Montoya schrijft in een wetenschappelijke publicatie dat de 
pil negatieve gevolgen kan hebben op emotioneel functioneren en sociaal gedrag. 
Radioprogramma funx wil daar mee van weten en interviewt de Utrechtse wetenschapper. 
Ook luisteraars komen aan het woord om hun ervaringen met het gebruik van de pil te 
delen. Facultair nieuwsbericht 

Stefan van der Stigchel – Verbied appen op de fiets 

Minder op je smartphone kijken. Klinkt als een goed voornemen. Maar het is bittere 
noodzaak in het verkeer, zo blijkt uit de opinie van Cognitief Psycholoog Stefan van der 
Stigchel in Het Parool. Hij vindt een appverbod op de fiets dan ook een must. 
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https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/vijf-miljoen-voor-honderd-vrouwelijke-hoogleraren
https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/vijf-miljoen-voor-honderd-vrouwelijke-hoogleraren
http://www.funx.nl/news/utrecht/31070-de-pil-kan-je-smaak-in-mannen-veranderen
https://www.uu.nl/nieuws/invloed-van-de-pil-op-sociaal-gedrag-nog-onderbelicht
http://www.parool.nl/opinie/-appverbod-is-belangrijk-als-signaal~a4442102/
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=BDerks&t=0
mailto:B.Derks@uu.nl
tel:0302534571
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=ERMontoya&t=0
mailto:E.R.Montoya@uu.nl
tel:0302533643
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Februari 2017 

Mariken Spuij – Interview in AD over haar boek over rouw  

Zeg niet dat papa slaapt. Zo luidt een van de adviezen van Mariken Spuij. In haar boek geeft 
de Utrechtse klinisch psycholoog en orthopedagoog advies aan ouders, leerkrachten en 
intern begeleiders om rouwende kinderen te helpen. In het AD verscheen een uitgebreid 
interview met Spuij. Facultair nieuwsbericht 

Jan van Tartwijk – Reflecteert in AD op de opgestoken vinger in de klas  

Docenten zoeken alternatieven voor de opgestoken vinger in de klas. Hoogleraar 
Onderwijswetenschappen Jan van Tartwijk begrijpt dat wel, zo laat hij het AD weten: 
“Kinderen die hun vinger niet opsteken, krijgen minder aandacht, raken uit het gesprek dat 
in de klas wordt gevoerd en zijn daardoor minder betrokken.” 
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Maart 2017 

Ronald Keijzer - Grote rekendag dit jaar ook in Friestalige media 

https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=SvanderStigchel&t=0
mailto:S.vanderStigchel@uu.nl
tel:0302533651
http://www.ad.nl/gezond/zeg-niet-dat-papa-slaapt~a3225276/
http://www.ad.nl/gezond/zeg-niet-dat-papa-slaapt~a3225276/
https://www.uu.nl/nieuws/boek-rouw-bij-kinderen-en-jongeren
http://www.ad.nl/binnenland/weg-met-die-vingers-in-de-lucht~a444cecd/
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=MSpuij&t=0
mailto:M.Spuij@uu.nl
tel:0302537624
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=jvantartwijk&t=0
mailto:j.vantartwijk@uu.nl


Met meer dan 1200 deelnemende basisscholen in Nederland en Vlaanderen was ook dit jaar 
de Grote Rekendag, een initiatief van de Universiteit Utrecht en uitgeverij Malmberg, een 
succes. Vele regionale media bezochten een school in de buurt om deze dag te verslaan. De 
Stentor ging bijvoorbeeld naar een school in Lelystad. De officiële opening was dit jaar in 
Leeuwarden, iets wat Omrop Fryslân niet was ontgaan. Facultair nieuwsbericht 

Tanja van der Lippe – Internationale, nationale en regionale media 
over onderzoek naar huishouden 

De Nederlandse vrouw huishoudt gemiddeld 17,3 uur per week. De Nederlandse man komt 
nog niet tot de helft van dat aantal: 6,9 uur. En als de Europese man werkloos raakt, gaat de 
vrouw nog een uurtje meer in het huishouden steken. Deze en andere onderzoeksresultaten 
over het huishouden van sociologe Tanja van der Lippe vonden hun weg naar lokale (RTV 
Utrecht), nationale (zoals de NOS) en internationale media (The Guardian). Facultair 
nieuwsbericht 
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April 2017 

Stefan van der Stigchel - Rondfietsen door Utrecht voor de wetenschap 

Overstekende oma, rondborstige vrouw en schuifelende clown. Experimenteel psycholoog 
Stefan van der Stigchel laat een presentator van RTL-wetenschapsprogramma Galileo 
rondfietsen door Utrecht, en volgt hem met de eyetracker. Merkt hij alles op wat op zijn 
weg komt? Waar ligt zijn aandacht tijdens de fietstocht? 

Theo Wubbels – Reactie op rapport Onderwijsinspectie: “De school doet 
ertoe.” 

De Onderwijsinspectie concludeerde onlangs dat het kwaliteitsverschil tussen scholen in 
Nederland te groot is. De Volkskrant sprak hierover met emeritus hoogleraar 
onderwijswetenschappen Theo Wubbels, die de bevindingen van de inspectie onderschrijft: 

http://www.destentor.nl/lelystad/grote-rekendag-op-de-sluis-in-lelystad~acd9a044/
http://www.destentor.nl/lelystad/grote-rekendag-op-de-sluis-in-lelystad~acd9a044/
http://www.omropfryslan.nl/nijs/704723-grote-rekendag-trapet-dit-jier-yn-ljouwert
https://www.uu.nl/nieuws/vakantieparken-bouwen-en-vingertwister-spelen
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1587775/vrouw-met-werkloze-man-doet-meer-huishoudelijk-werk.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1587775/vrouw-met-werkloze-man-doet-meer-huishoudelijk-werk.html
http://nos.nl/artikel/2163111-werkloze-man-doet-meer-huishoudelijk-werk.html
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/mar/12/housework-men-assert-masculinity
https://www.uu.nl/nieuws/man-werkloos-vrouw-doet-extra-huishoudelijk-werk
https://www.uu.nl/nieuws/man-werkloos-vrouw-doet-extra-huishoudelijk-werk
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=RKeijzer&t=0
mailto:R.Keijzer@uu.nl
tel:0302534700
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=tvanderlippe&t=0
mailto:t.vanderlippe@uu.nl
tel:0302534156
https://www.youtube.com/watch?v=joW_R3B6f74
http://www.volkskrant.nl/binnenland/het-maakt-echt-uit-naar-welke-school-je-je-kind-stuurt-en-niet-zo-n-beetje~a4486334/


“Een deel van de ouders denkt nu nog bij het uitkiezen van een basisschool: als mijn kind 
het leuk heeft, komt het wel goed. Dat is dus niet zo.” 
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Mei 2017 

Fenella Fleischman - Bij Nieuwsuur over religiositeit onder jongeren 

De start van de ramadan was voor Nieuwsuur reden om een reportage te maken over 
moslimjongeren en hun godsdienstbeleving. Voor dit item zochten de journalisten ook 
Fenella Fleischman op in de Universiteitsbibliotheek. Fleischman doet onder meer 
interdisciplinair en vergelijkend onderzoek naar de integratie van immigranten. 

Micha de Winter –Interviews in Trouw en De Volkskrant 

Het afscheid van De Winter als faculteitshoogleraar is reden voor Trouw om de hoogleraar 
Pedagogiek uitgebreid aan het woord te laten. Zijn hoopvolle pleidooi voor optimistische 
opvoedkunde vond ook weerklank in De Volkskrant. 

Arbeidspsychologen over burn-out bij nu.nl 

De Utrechtse arbeidspsychologen Wilmar Schaufeli en Toon Taris schetsen in het nu.nl-
artikel De burn-out hoort er een beetje bij een weinig rooskleurig beeld van het voorkomen 
van een burn-out. “Op papier is het mogelijk om de ideale werkplek uit te tekenen die ertoe 
leidt dat er geen burn-outs meer zijn.” Maar: “Er zijn weinig bedrijven die de mogelijkheid 
hebben de hele productie of bedrijfscultuur om te gooien.” 

https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=SvanderStigchel&t=0
mailto:S.vanderStigchel@uu.nl
tel:0302533651
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=TWubbels&t=0
mailto:T.Wubbels@uu.nl
tel:0302533910
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2175445-moslimjongeren-zijn-gelovig-en-goed-geintegreerd.html
https://www.trouw.nl/samenleving/hoe-voed-je-een-kind-op-in-een-best-wel-rotte-wereld-~ac663136/
http://www.volkskrant.nl/opinie/het-taboe-moet-weer-van-idealen-in-de-opvoeding~a4499827/
http://www.nu.nl/carriere/4723134/hoogleraar-arbeidspsychologie-de-burn-out-hoort-er-beetje-bij.html
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Juni 2017 

Roy Hessels - Tv-optredens en in kranten met zijn promotieonderzoek 

Er was geen ontkomen aan: het promotieonderzoek van Roy Hessels, over het kijkgedrag 
van baby’s als voorspeller van autisme, kwam in vele media aan de orde. Het AD schreef 
erover, net als RTL Nieuws. En het RTL-programma EditieNL zocht Hessels op in de 
laboratoria van het Langeveldgebouw om zelf te ervaren hoe een eye-tracker werkt. 

Denise de ridder – NRC-column over falende voornemens 

Er is iets vreemd aan de hand met klimaatvriendelijk gedrag volgens hoogleraar 
Gezondheidspsychologie Denise de Ridder. “Net als bij veel andere nastrevenswaardige 
idealen – gezonder leven of goed met je geld omgaan – slagen mensen er vaak niet in om 
hun goede voornemens op dat gebied in daden om te zetten.” De Ridder zet in haar NRC-
column uiteen waar de schoen wringt. 

https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=FFleischmann&t=0
mailto:F.Fleischmann@uu.nl
tel:0302532297
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=MdeWinter&t=0
mailto:M.deWinter@uu.nl
tel:0302532160
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=ttaris&t=0
mailto:A.W.Taris@uu.nl
tel:0302534981
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=wschaufeli&t=0
mailto:w.schaufeli@uu.nl
tel:0302534822
http://www.ad.nl/binnenland/kijkgedrag-van-baby-kan-ontwikkeling-autisme-voorspellen~ab3d627d/
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/onderzoek-baby-met-autisme-kijkt-misschien-anders-dan-andere-babys
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/kijk-een-autistische-baby
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/high-tech-klimaatoplossing-kan-burger-ook-afschrikken-a1562795
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/high-tech-klimaatoplossing-kan-burger-ook-afschrikken-a1562795
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Augustus 2017 

Inge van der Valk: Het einde van het gezin - over echtscheiding en de 
gevolgen voor kinderen 

Onderzoeksjournalistiek in tijdschrift De Groene Amsterdammer: een uitgebreid artikel over 

echtscheidingen in achterstandsbuurten en welke gevolgen deze relatiebreuken hebben op 

kinderen. De journalist geeft in zijn stuk herhaaldelijk het woord aan pedagoge Inge van der 

Valk: “Scheiding leidt vaak tot loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens bij kinderen, met 

aanzienlijke langetermijngevolgen.” Interview: https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-

het-gezin 
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September 2017 

Wilmar Schaufeli in NRC: Burn-out is geen epidemie 

Is de burn-out een epidemie? “Welnee”, zegt hoogleraar Arbeidspsychologie Wilmar 
Schaufeli. „Toen ik in 1994 hoogleraar werd en het in mijn inaugurele rede over burn-out 
had, zeiden ze dat ook al.” De NRC maakt, nu de zomervakantie voorbij is, een serie over dé 

https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=RSHessels&t=0
mailto:R.S.Hessels@uu.nl
tel:0302533633
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=DTDdeRidder&t=0
mailto:D.T.D.deRidder@uu.nl
tel:0302531546
https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-het-gezin
https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-het-gezin
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=IEvanderValk&t=0
mailto:I.E.vanderValk@uu.nl
tel:0302534703


ziekte van deze tijd: de burn-out. In de eerste aflevering komt Schaufeli en zijn onderzoek 
ruimschoots aan bod. Artikel” https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/14/burn-out-lijkt-veel-
voor-te-komen-maar-wat-is-het-nu-eigenlijk-12997757-a1573431 

Naomi Ellemers in AD: Vrouwen voorop bij opening academisch jaar 

De cortège van dit jaar was anders dan gebruikelijk: de vrouwelijke hoogleraren 
verzamelden zich en liepen gezamenlijk voorop in de tocht van het Academiegebouw naar 
de Domkerk. Dit om het belang van gelijke behandeling van man en vrouw te onderstrepen. 
Volgens Universiteitshoogleraar en sociaal psychologe Naomi Ellemers is de strijd nog lang 
niet gestreden: „Elke keer als het goed dreigt te gaan, hebben we de neiging achterover te 
leunen, maar dan zakt de vooruitgang meteen weer in. We moeten eraan blijven werken.” 
Ad-artikel: https://www.ad.nl/utrecht/vrouwen-doorbreken-eeuwenoude-br-tradities-van-
de-universiteit~a804d5c8/ 

 
 
prof. dr. Wilmar Schaufeli 
E-mail: w.schaufeli@uu.nl 
Telefoon: 030 253 4822 
Hoogleraar 
 

 
 
prof. dr. Naomi Ellemers 
E-mail: N.Ellemers@uu.nl 
Telefoon: 030 253 4575 
Hoogleraar 
 

Oktober 2017 

Jack van Honk in de Volkskrant - Utrechtse onderzoeker kantelt gevestigde 
denkbeelden 

Het bestaat: mensen die geen angst kennen. Aangenomen wordt dat dit komt door een 
zwaar beschadigde amygdala, de amandelvormige structuur in de hersenen. Niet waar, zo 
concludeert De Utrechtse experimenteel psycholoog Jack van Honk. Zijn onderzoeksverhaal 
verscheen in de Volkskrant. VK-artikel https://www.volkskrant.nl/wetenschap/volgens-
deze-hoogleraar-is-de-amygdala-meer-dan-de-aan-uitknop-van-angst~a4523804/ 

Esther Kluwer in NRC - Scheiden is slecht, niet alleen voor u 

In haar opiniestuk in de NRC stelt de Utrechtse psychologe Esther Kluwer dat de overheid 
meer oog mag hebben voor begeleiding bij relatieproblematiek. Mensen met een goede 
relatie zijn namelijk gezonder en hebben een hogere levensverwachting dan mensen met 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/14/burn-out-lijkt-veel-voor-te-komen-maar-wat-is-het-nu-eigenlijk-12997757-a1573431
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/14/burn-out-lijkt-veel-voor-te-komen-maar-wat-is-het-nu-eigenlijk-12997757-a1573431
https://www.ad.nl/utrecht/vrouwen-doorbreken-eeuwenoude-br-tradities-van-de-universiteit~a804d5c8/
https://www.ad.nl/utrecht/vrouwen-doorbreken-eeuwenoude-br-tradities-van-de-universiteit~a804d5c8/
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=wschaufeli&t=0
mailto:w.schaufeli@uu.nl
tel:0302534822
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=NEllemers&t=0
mailto:N.Ellemers@uu.nl
tel:0302534575
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/volgens-deze-hoogleraar-is-de-amygdala-meer-dan-de-aan-uitknop-van-angst~a4523804/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/volgens-deze-hoogleraar-is-de-amygdala-meer-dan-de-aan-uitknop-van-angst~a4523804/


een slechte relatie. “Deze effecten op de gezondheid zijn vergelijkbaar met die van gezond 
gedrag, zoals een dieet volgen en voldoende bewegen.” NRC-artikel: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-
a1576331 
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November 2017 

Margriet van Hek - Meer meiden in de klas? Betere leesprestaties jongens - 
Sociologe in internationale pers 

Het onderzoek van sociologe Margriet van Hek kwam niet alleen in de Nederlandse media, 
zoals het AD en De Telegraaf, terecht. Ook in Groot Brittannië waren haar bevindingen (de 
leesprestaties van jongens beter zijn op een school waar meer meiden zitten) nieuws. Zelfs 
in Zuid-Korea ging Van Hek over de tong. 
Ons nieuwsbericht: https://www.uu.nl/nieuws/meer-meiden-op-school-betere-
leesprestaties-jongens 
Artikelen: 

 http://www.insight.co.kr/news/126355 
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5066931/Put-son-school-lots-girls-

suceeds.html 
 https://www.trouw.nl/home/jongens-gaan-beter-lezen-met-meer-meisjes-op-

school~a76057c9/ 
 https://www.ad.nl/utrecht/sociologe-universiteit-utrecht-jongens-leren-beter-lezen-

met-meer-meisjes-in-de-klas~a8b82589/ 
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150311/jongens-leren-beter-lezen-met-meer-

meisjes 
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5066931/Put-son-school-lots-girls-

suceeds.html 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-a1576331
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-a1576331
https://www.uu.nl/medewerkers/default.aspx?lng=NL&Profielpagina=jvanhonk&t=0
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http://www.insight.co.kr/news/126355
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5066931/Put-son-school-lots-girls-suceeds.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5066931/Put-son-school-lots-girls-suceeds.html
https://www.trouw.nl/home/jongens-gaan-beter-lezen-met-meer-meisjes-op-school~a76057c9/
https://www.trouw.nl/home/jongens-gaan-beter-lezen-met-meer-meisjes-op-school~a76057c9/
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https://www.ad.nl/utrecht/sociologe-universiteit-utrecht-jongens-leren-beter-lezen-met-meer-meisjes-in-de-klas~a8b82589/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150311/jongens-leren-beter-lezen-met-meer-meisjes
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150311/jongens-leren-beter-lezen-met-meer-meisjes
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December 2017 

Denise de Ridder in NRC column - Waarborg onafhankelijk onderzoek 

In haar NRC-column gaat gezondheidspsychologe Denise de Ridder in op het waarborgen 
van de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Iets wat wel eens in het geding is 
bij samenwerking met externe partijen, die vooral kortetermijnoplossingen wensen voor 
concrete problemen in hun eigen instituut. “Maar daar is de wetenschap niet voor 
bedoeld.” 
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