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Jaarverslag 2008 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 

 

Secretaris 

Dr. Arie Glebbeek 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 

Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, a.c.glebbeek@rug.nl 

 

Het secretariaat is ondergebracht bij de sectie sociologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marijke Ristivojčević. 

De website werd beheerd door Tom de Goeij. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur werd gevormd door prof.dr. Jacques van Hoof (voorzitter), dr. Arie 

Glebbeek (RuG, secretaris), dr. Maarten Wolbers (RU, penningmeester), dr. Christian 

Broër (UvA), dr. Ineke Maas (UU), dr. Peter Mascini (EUR), dr. Christiaan Monden 

(UvT), dr. Geert de Vries (VU), dr. Vic Veldheer (SCP) en dr. Jeroen Winkels (RU-

ITS). 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. De NSV had per 1 januari 661 leden en per 

31 december 659 leden. 

 

Financiën 

In 2008 bedroegen de baten van de NSV € 40.112,- en de lasten € 48.246,-;  dit 

betekent een negatief saldo van € 8134,-. Dit saldo is ten laste gebracht van de 

reserves van de NSV. 

Reeds vorig jaar is vastgesteld dat de NSV kampt met een structureel tekort. Toen is 

besloten dit te bestrijden door een stapsgewijze contributieverhoging in de jaren 2009 

en 2010. Het resultaat daarvan wordt voor het eerst zichtbaar aan het einde van 2009. 

 

Nieuw erelid 

Prof. dr. Kees Schuyt is benoemd tot erelid van de vereniging. 

 

Overleden erelid 

Op 14 mei overleed het erelid Prof. dr. Jacques van Doorn. Hij was erelid sinds 1986. 
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Activiteiten van de NSV in 2008 

 

Facta 

In de loop van het jaar is Facta overgegaan naar uitgeverij Virtùmedia. De relatie met 

uitgeverij Van Gorcum is op goede wijze beëindigd. Vanaf 2009 zal het periodiek 

verschijnen onder de nieuwe naam Sociologie Magazine. De nieuwe uitgever heeft 

veel expertise in het uitgeven van publieksbladen. Naar verwachting zal dit aan 

Sociologie Magazine een impuls geven die zal resulteren in meer publiciteit en een 

hogere oplage.  

 

Actualiteitencollege 

Het college was wederom georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en 

Cultureel Planbureau en vond plaats op donderdag 27 november op het ministerie van 

VWS te Den Haag. Het thema was ‘Sociale samenhang in de wijk’ en stond in het 

teken van de leefbaarheid in de oude wijken van de grote steden en het (vermeende) 

tekort aan sociale samenhang. De belangstelling voor het college was wederom groot 

(ca. 75 deelnemers); vanwege overintekening moesten zelfs belangstellenden op een 

wachtlijst worden geplaatst. De NSV streeft na om dit evenement blijvend samen met 

het SCP te organiseren.  

Van het Actualiteitencollege 2007 is het boekje De sterke kanten van Nederland 

verschenen (redactie: Maurice Gesthuizen en Peter Tammes), een gezamenlijke 

uitgave van NSV en SCP. 

 

Dag van de Sociologie 

Deze heeft plaatsgevonden op 29 mei op de locatie van het Groot Begijnhof in 

Leuven. De zeer geslaagde dag werd georganiseerd in samenwerking met het 

Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit 

Leuven. Er waren in totaal 135 paperpresentaties, gegroepeerd rond 13 thema’s. 

Daarnaast waren er twee plenaire sessies, één rond de Belgische hoogleraar Jaak 

Billiet en één rond ons nieuwe erelid Kees Schuyt. Hoewel dit in beide gevallen 

interessante gebeurtenissen waren, is onze evaluatie dat twee plenaire sessies teveel 

van het goede is. 

 

Prijzen 

De prijs voor het beste artikel is gegaan naar Mérove Gijsberts voor “De afnemende 

invloed van etnische concentratie op schoolprestaties in het basisonderwijs, 1988-

2002”, dat in 2006 is verschenen in Sociologie. De jury stond onder voorzitterschap 

van professor Wil Arts. 

De prijs voor de beste scriptie is gegaan naar Mark Levels, die in 2006 afstudeerde 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Titel van de scriptie: “Educational success of 

immigrants in Western countries. A cross-national study on origin, destination, and 

community effects.” Voorzitter van de jury was professor Jan Berting. 

 

Actie Nederlandstalige tijdschriften 

De NSV acht het voortbestaan van een aantal hoogwaardige Nederlandstalige 

sociologische tijdschriften van fundamenteel belang voor de infrastructuur van het 

vakgebied. De positie van deze tijdschriften wordt bedreigd door een vicieuze cirkel 

van teruglopende kopij en teruglopende abonnementen. Diverse tijdschriften zijn 

reeds opgeheven of gefuseerd. De achtergrond hiervan is de eenzijdige waardering 

van Engelstalige publicaties binnen universiteiten en onderzoeksscholen. Het bestuur 
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heeft vier resterende tijdschriften, die vallen onder de kortingsregeling voor leden, 

inmiddels de status verleend van door de NSV erkende en ondersteunde tijdschriften. 

Dit betreft Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid & Maatschappij en Tijdschrift 

voor Arbeidsvraagstukken. De volgende stap is om onderzoeksscholen en faculteiten 

te bewegen deze door de beroepsvereniging erkende tijdschriften een waardering te 

geven die gelijkwaardig is aan die voor modale Engelstalige tijdschriften. 

 

Digitalisering oude jaargangen tijdschriften 

Het bestuur heeft stappen gezet om een spoedige digitalisering van oude jaargangen 

van de Nederlandse sociologische tijdschriften te bewerkstelligen. Naar verwachting 

zal dit in 2009-2010 tot resultaat leiden. 

 

Beleidsprijs  

De NSV heeft samen met de Vereniging voor Beleidsonderzoek het initiatief 

genomen tot het instellen van een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Deze prijs is bedoeld 

voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies, dat in de vorm van een 

wetenschappelijk artikel is ingezonden. Alleen medewerkers van onderzoeksbureaus 

en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers 

kunnen naar de prijs meedingen. De prijs is bedoeld om het vele interessante praktijk-

onderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen en daarmee 

de kloof met het wetenschappelijke forum te verkleinen. De prijs bedraagt  € 1000 en 

zal de eerste maal worden uitgereikt in 2009 op de Dag van de Sociologie.  

 

Advies Maatschappijwetenschappen 

Een voor ons vakgebied belangrijke ontwikkeling is de komst van het VWO-

bovenbouwvak Maatschappijwetenschappen. In de periode 2010-2013 zal met dit vak 

een pilot plaatsvinden, waarna het naar verwachting algemeen zal worden ingevoerd. 

De NSV heeft geadviseerd over het rapport van de commissie-Schnabel, dat voor dit 

vak de contouren schetst. Vanuit ons gezichtspunt zijn met name een strikte 

bevoegdheidsregeling en bijbehorende na- en bijscholingseisen van groot belang. De 

samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer zal 

worden benut om deze bevoegdheidsregeling te beïnvloeden.  

 

Arbeidsmarktpositie sociologen 

Het bestuur heeft een nieuw overzicht vervaardigd van de arbeidsmarktpositie van 

sociologen. Voor recent afgestudeerden kon gebruik worden gemaakt van de 

gegevens van de landelijke WO-monitor, waarbij het Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeid te Maastricht ons zeer behulpzaam is geweest. Voor langer 

afgestudeerden kon de informatie uit de elektronische almanak van de Groningse 

alumnivereniging worden benut. Het landelijke overzicht is geplaatst op de website 

van de NSV. 

Uit de cijfers blijkt dat ruim 50% van de afgestudeerden na twee jaar nog geen baan 

op academisch niveau heeft verkregen. Dit is geen gunstig beeld, dat waarschijnlijk 

nog geflatteerd is door selectieve non-respons. Sociologie wijkt op dit punt overigens 

niet af van andere sociale wetenschappen. 

Uit het overzicht blijkt tevens dat de NSV als beroepsvereniging zeer eenzijdig is 

samengesteld. Het gros van de leden werkt bij de universiteiten, maar het potentieel 

ligt elders. Het bestuur ziet hierin een aansporing om de basis van de vereniging te 

verbreden en meer buitenuniversitaire sociologen in de NSV te verenigen. 
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Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2008 van kracht. Deze biedt NSV-

leden korting op de abonnementsprijs van Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid 

& Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de 

European Sociological Association (ESA). 

 

 

 


