
a c t u a l i t e i t e n c o l l e g e     17 december 2014

Sociale segmentatie in Nederland:
meer dan economische ongelijkheid

Sinds het uitbreken van de economische crisis staat ongelijkheid weer hoog op de poli-
tieke en academische agenda in Nederland. Het wetenschappelijke debat wordt daarbij 
met name (aan)gevoerd door economen. Sociologen, die zich van oudsher bezighouden 
met vraagstukken rondom sociale stratificatie en mobiliteit, hebben zich tot nog toe 
grotendeels afzijdig gehouden. Dit is spijtig, want de sociologie heeft veel te bieden 
en kijkt verder dan economische ongelijkheid. Sociale segmentatie manifesteert zich 
immers op tal van domeinen: niet alleen in de economie en op de arbeidsmarkt, maar 
ook in het onderwijs, de gezondheidszorg, de woonsituatie, trouwpatronen en maat-
schappelijke participatie is sprake van ongelijke kansen tussen individuen. Bovendien 
tekenen zich belangrijke structurele ontwikkelingen af: mogelijk wordt niet inkomen of 
vermogen, maar opleiding de belangrijkste sociale scheidslijn in de moderne (kennis)
samenleving. 

In het actualiteitencollege laten vier sociologen (Wout Ultee, Cok Vrooman, Jochem 
Tolsma en Herman van de Werfhorst) hun licht schijnen over actuele sociologische 
vraagstukken op het terrein van sociale stratificatie en mobiliteit en onderstrepen zij 
het belang ervan voor het beleid en bestaande maatschappelijke verhoudingen. Na hun 
inleidingen zullen de sprekers met elkaar en met de zaal in debat gaan. Er is ook een 
feestelijk element: de eerste inleider, Wout Ultee, krijgt vanwege zijn grote betekenis 
voor de Nederlandse sociologie tijdens de bijeenkomst het erelidmaatschap van de nsv 
toegekend.

Programma 
13.30  Inloop
14.00-14.05  Opening door de dagvoorzitter, Kim Putters, directeur scp en hoogleraar 
 beleid en sturing van de zorg, eur
14.05-14.30  Wout Ultee, emeritus hoogleraar sociologie, ru, Quote, Johan Goossens en 
 de samenleving
14.30-14.40  Uitspreken laudatio en toekennen erelidmaatschap nsv,Harry Ganzeboom,
 hoogleraar sociologie, vu en Jan Willem Duyvendak, voorzitter nsv en 
 hoogleraar sociologie, UvA 
14.40-15.05  Cok Vrooman, hoofd onderzoekssector arbeid en publieke voorzie-  
 ningen, scp, Verschil in Nederland: Hoofdlijnen van het Sociaal en Cultureel 
 Rapport 2014
15.05-15.30  Pauze
15.30-15.55 Jochem Tolsma, universitair hoofddocent sociologie, ru, Opleiding als 
 sociale scheidslijn in de Nederlandse  samenleving
15.55-16.20  Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie, UvA, Stabiele ongelijk- 
 heid in positionele scholing
16.20-16.45 Forumdebat met de inleiders en de zaal
16.45-17.30  Borrel

Deelname is gratis. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de nsv (secretariaat@
nsv-sociologie.nl). De ervaring leert dat zich meer mensen aanmelden dan er plaatsen 
zijn (maximaal 80). Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, verzoeken wij u dat ons te 
melden. Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Meldt u zich niet af, dan brengen 
wij u € 25 administratiekosten in rekening.

Woensdag 17 december 2014, 13.30 – 17.30 uur
Barcelonazaal 
Sociaal en Cultureel Planbureau (gebouw ministerie van ocw/vws)
Rijnstraat 50, 2515 xp Den Haag

Nadere informatie: 
Cok Vrooman (c.vrooman@scp.nl) of Maarten Wolbers (m.wolbers@maw.ru.nl)
Inschrijven: 
secretariaat@nsv-sociologie.nl

nb: i.v.m. toegangscontrole bij het ministerie moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen 
tonen.


