
 

 

 University of Groningen

Education-based status
van Noord, Jochem

DOI:
10.33612/diss.177737099

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Noord, J. (2021). Education-based status: exploring the institutional effects of education. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.177737099

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.177737099
https://research.rug.nl/en/publications/364d3b0a-11a8-47da-9a16-ec756291bf86
https://doi.org/10.33612/diss.177737099


 246 

Nederlandse samenvatting 

De afgelopen 150 jaar heeft er in de Westerse wereld een enorme 

‘scholing’ van deze samenlevingen plaatsgevonden. Dit wordt door 

sommige sociologen een onderwijsrevolutie genoemd (Baker, 2014; 

Parsons, 1971), waar, bijvoorbeeld, in 1870 maar 3% van de bevolking 

hoger onderwijs heeft gevolgd, is dat nu rond de 35%. Deze trend lijkt nog 

niet te stoppen, aangezien sinds 2000 dit percentage is gestegen van 22% 

naar 37% in 2018. 1 Dit is maar een enkel aspect van wat de socioloog David 

Baker ‘geschoolde samenlevingen’ noemt (Baker, 2014). Dit zijn 

samenlevingen waar het onderwijs een dominante en gezaghebbende rol 

heeft gekregen in het vormgeven van de samenleving. Deze rol van 

onderwijs als zodanig is echter maar weinig onderzocht, en de repercussies 

hiervan zijn nog te weinig in kaart gebracht.  

 Een centrale karakteristiek van onderwijs is dat het mensen 

sorteert en categoriseert in verschillende onderwijsniveaus (Domina et al., 

2017). Vanwege de grote invloed dat deze onderwijsniveaus hebben, kan 

gesteld worden dat deze niveaus een bepaalde maatschappelijke status 

bevatten die als het ware overgedragen wordt aan de eigenaar van het 

diploma, als een ‘embleem van bekwaamheid’ (badge of ability; Sennett & 

Cobb, 1972, p. 64). Deze status kan je onderwijs-gebaseerde status noemen: 

de idee dat onderwijs legitieme status geeft, niet alleen indirect via 

diploma’s die toegang geven tot prestigieuze maatschappelijke posities, 

maar ook indirect, in de vorm van een positieve sociale identiteit (voor de 

hoger opgeleiden) en alle associaties en stereotypes die onderdeel zijn van 

die sociale identiteit. 

 In deze dissertatie maak ik gebruik van zowel sociologische als 

sociaalpsychologische methodes en theorieën om de effecten van 

onderwijs in kaart te brengen. Twee theoretische inzichten die hierin 

centraal staan zijn de geschoolde samenleving, die draaien om de 

1 OECD, https://doi.org/10.1787/36bce3fe-en 
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maatschappelijke effecten van onderwijs als een legitieme institutie 

(Baker, 2014; Meyer, 1977), en sociale identiteit (Tajfel & Turner, 1979; 

Turner et al., 1987). Geschoolde samenleving zijn samenlevingen waarin 

onderwijs “de legitieme macht heeft om nieuwe types van verstand, kennis, 

experts, politiek, en religies te creëren” (Baker, 2014, p. xii). Onderwijs leidt 

niet alleen mensen op in bepaalde professies, maar heeft ook de macht om 

professies en de legitieme kennis (bijv. wetenschappelijke kennis) te 

creëren die daarbij hoort. Bovendien heeft onderwijs invloed op 

dominante culturele ideeën over succes en falen, door het 

institutionaliseren van een meritocratie die grotendeels gebaseerd is op 

individualistisch succes in het onderwijs. Daarnaast is onderwijs een 

cruciale factor geworden in zowel sociale mobiliteit, maar ook in het 

reproduceren, of in stand houden, van maatschappelijke ongelijkheid 

(Hout & DiPrete, 2006).  

 De ideeën over de institutionele effecten van onderwijs wordt 

aangevuld vanuit de sociale psychologie met het sociale 

identiteitsperspectief. Dit perspectief bestaat uit twee hoofdtheorieën: 

sociale identiteitstheorie (Tajfel & Turner, 1979) en zelf-categorisatie 

theorie (Turner et al., 1987). Deze theorieën ontstonden uit pogingen in de 

jaren ‘60 en ‘70 om conflicten tussen sociale groepen 

(intergroepsconflicten) te begrijpen. Dit perspectief legt de nadruk op de 

rol van sociale aspecten van mensen hun identiteit, namelijk de manier 

waarop mensen onderdeel zijn van of identificeren met bepaalde 

maatschappelijke groepen, maar ook de maatschappelijke omgeving 

waarin deze categorisering en identificatie plaatsvindt. Sociale identiteit is 

gedefinieerd als “dat deel van een individu’s zelfconcept dat voortkomt uit 

zijn [sic] kennis van zijn lidmaatschap van een sociale groep (of groepen) 

samen met het emotionele belang van dit lidmaatschap” (Tajfel, 1974, p. 

69). The voornaamste motivatie voor mensen is om een positieve 

zelfidentiteit te behalen of te behouden, die bereikt kan worden met 

bijvoorbeeld de maatschappelijke status van een groep waarmee zij 

identificeren. Mensen kunnen met een groot aantal groepen identificeren. 
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Daarnaast geeft het sociale identiteitsperspectief aandacht aan het 

relationele aspect van sociale identiteit. Sociale identiteit draait om een 

vergelijking met andere relevante groepen, en de groep krijgt betekenis en 

waarde in vergelijking met de andere groep(en).  

 In dit proefschrift onderzoek ik de gevolgen van het feit dat 

onderwijs zo’n dominante en gezaghebbende positie heeft verworven, en 

dan met name in termen van de gevolgen hiervan voor de 

maatschappelijke status die verbonden is aan onderwijsniveau: onderwijs-

gebonden status. Dit proefschrift probeert dus antwoord te geven op twee 

algemene onderzoeksvragen: (1) Hoe varieert de relatie tussen onderwijs 

en maatschappelijke status tussen landen, en heeft de ontwikkeling van het 

onderwijs als institutie hier een invloed op? (2) Wat zijn de effecten en 

consequenties van de relatie tussen onderwijs en status, dat wil zeggen, 

onderwijs-gebaseerde status? Dit onderzoek ik over vier empirische 

hoofdstukken, waarbij hoofdstukken 2 en 3 zich richten op 

onderzoeksvraag 1, en hoofdstukken 4 en 5 zich richten op 

onderzoeksvraag 2. 

 

Hoofdstuk 2 
Dit hoofdstuk neemt een brede blik op de relatie tussen onderwijs en 

status en vormt de voornaamste achtergrond van dit proefschrift. De 

voornaamste theorieën over onderwijs hebben altijd gesteld dat onderwijs 

sterk gerelateerd is aan maatschappelijke status (Baker, 2014; Bourdieu, 

1984; Meyer, 1977). Een van de redenen dat onderwijs zo dominant is in 

Westerse samenlevingen komt voort uit het feit dat onderwijs een legitieme 

institutie is, waarvan de uitkomsten verklaard worden aan de hand van 

een individualistisch discours dat de nadruk legt op hard werken en talent. 

Dit betekent dat verschillen in opleidingsniveau grotendeels aan het 

individu zelf worden toegeschreven: je opleiding is je eigen verdienste – 

jouw merites in een meritocratie. Zeker in combinatie met een lange 

relevantie van opleidingsniveau in, bijvoorbeeld, de arbeidsmarkt, en de 

aandacht voor onderwijs in de media en (populaire) cultuur, maakt het 



Nederlandse samenvatting 

 249 

waarschijnlijk dat mensen zelf bewust zijn van hun opleidingsniveau en 

weten wat dit betekent voor hun maatschappelijke positie. Deze relatie 

tussen onderwijs en een (subjectief) gevoel van onderwijsstatus is echter 

maar weinig empirisch onderzocht.  

Dit eerste empirische hoofdstuk richt zich specifiek op de relatie 

tussen onderwijs en subjectieve sociale status (SSS). SSS wordt gemeten aan 

de hand van een ladder die de samenleving voor moet stellen, waarbij de 

mensen met de meeste maatschappelijke status bovenaan staan, en de 

mensen met het minste maatschappelijke status onderaan staan. 

Respondenten moet dan aangeven waar zij zichzelf zien staan op deze 

ladder. Deze vraag is opgenomen in het internationale onderzoek ISSP 

(International Social Survey Programme). Dit is een onderzoek dat jaarlijks 

uitgevoerd wordt in ongeveer 35, voornamelijk Westerse, landen. Dit stelt 

ons2 in staat om voor een groot aantal landen de SSS van hoger en lager 

opgeleiden te vergelijken, maar ook om deze landen zelf te vergelijken. 

Hiernaast bevat het ISSP ook vragen naar de legitimiteit van de rol van 

onderwijs in het behalen van maatschappelijk succes. Dit stelt ons dan in 

staat om ook te kijken naar hoe mensen oordelen over deze relatie, naast 

het percipiëren van deze relatie.  

 De resultaten laten zien dat er een duidelijke relatie bestaat tussen 

onderwijs en status in alle onderzochte landen. In alle landen schatten 

hoger opgeleiden hun eigen status significant hoger in dan lager 

opgeleiden. De vergelijking tussen landen laat zien dat in landen die meer 

geschoold zijn (in dit geval waar hoger opgeleiden een groter 

bevolkingsaandeel hebben) de relatie tussen opleidingsniveau en SSS niet 

groter is, maar juist kleiner. Al blijft het verschil tussen hoger en midden 

opgeleiden gelijk. Hierdoor is het effect van opleidingsniveau op SSS meer 

dichotoom in landen met meer hoger opgeleiden: het draait voornamelijk 

 
2 De empirische hoofdstukken zijn geschreven in samenwerking met mijn 
supervisors, Bram Spruyt, Toon Kuppens, en Russell Spears. Ik gebruik 
wij/ons als ik verwijs naar het werk in deze empirische hoofdstukken. 
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om of iemand hoog opgeleid is of niet, in tegenstelling tot landen met 

weinig hoger opgeleiden waar het effect meer gradueel is over 

opleidingsniveaus. Verdere analyses laten zien dat de invloed van 

opleidingsniveau op SSS meer onafhankelijk is van inkomen, gender, en 

leeftijd. Verschillen in SSS tussen hoger en lager opgeleiden kunnen in 

kleinere mate verklaard worden door verschillen in inkomen, gender, en 

leeftijd. Dit wijst erop dat de invloed van onderwijsniveau op SSS meer 

zelfstandig en direct is in meer geschoolde samenlevingen. De analyses van 

de legitimiteit van de link tussen onderwijs en status laten zien dat mensen 

zien dat onderwijs een grote rol speelt in het behalen van maatschappelijk 

succes, maar ook dat deze rol van onderwijs als legitiem wordt gezien – 

althans wanneer het draait om het bepalen van iemands inkomen. Andere 

vormen van maatschappelijk succes werden niet gemeten. Bij deze 

resultaten is het opvallend dat er geen verschillen zijn gevonden tussen 

hoger en lager opgeleiden. Lager opgeleiden percipiëren en wensen in 

dezelfde mate een belangrijke rol voor onderwijs als hoger opgeleiden. Dit 

hoofdstuk laat dus zien dat er inderdaad een relatie tussen onderwijs en 

(zelf-gepercipieerde) status bestaat, en dat deze relatie wordt gezien als 

legitiem. 

 

Hoofdstuk 3 
Dit hoofdstuk bouwt verder op hoofdstuk 2, en doet een vergelijkbare 

analyse maar dan met een andere vorm van status: gevoelens van 

miskenning en ontevredenheid met (het eigen) onderwijs. Dit doen we met 

de dataset European Quality of Life Survey (2007, 2011, 2016), met data over 

36 verschillende Europese landen. Hierin worden respondenten gevraagd 

om antwoord te geven op twee vragen rondom gevoelens van miskenning, 

bijvoorbeeld: “Ik voel me buitengesloten van de samenleving”. Dit is net als 

SSS een meting van maatschappelijke status. Waar SSS echter een meer 

algemene en abstracte meting van status is, zijn gevoelens van miskenning 

een meer flagrantere en directere meting van status. Het peilt direct naar 

de gevoelens van mensen. Hiernaast bevat de dataset ook een vraag 
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rondom de tevredenheid met hun (genoten) onderwijs. Met deze vragen 

kunnen we uitzoeken in hoeverre lager opgeleiden meer gevoelens van 

miskenning ervaren, en minder tevreden zijn met hun onderwijs. 

Hiernaast herhalen wij ook de vergelijking tussen landen met hun aandeel 

van hoger opgeleiden (mate van scholing van de samenleving). 

 Resultaten laten zien dat ook als je status meer direct meet met 

gevoelens van miskenning, dat lager opgeleiden zichzelf een lagere status 

toekennen dan hoger opgeleiden. Lager opgeleiden ervaren in sterkere 

mate dat zij miskent zijn in de samenleving waar ze wonen. Ook zijn zij 

beduidend minder tevreden met hun onderwijs dan hoger opgeleiden. De 

vergelijking tussen landen met verschillende mate van het aandeel hoger 

opgeleiden in de bevolking laat met gevoelens van miskenning een ander 

patroon zien dan hoofdstuk 2. Hier zien we dat hoe meer hoger opgeleiden 

deel uit maken van de bevolking van een land, hoe groter het verschil in 

gevoelens van miskenning is tussen hoger en lager opgeleiden. Het aandeel 

hoger opgeleiden beïnvloedt echter niet het verschil tussen hoger en lager 

opgeleiden in hoe ontevreden zij zijn met hun onderwijs. Dit hoofdstuk laat 

dus zien dat onderwijsclassificatie niet alleen invloed heeft op mensen hun 

gevoel van status in de samenleving, maar dat deze gevoelens van 

statuspositie gepaard kan gaan met sterke gevoelens van uitsluiting en 

gebrek aan waardering – en dan met name onder de lager opgeleiden. 

 

Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 4 gebruikt dezelfde data als hoofdstuk 3, maar gaat een 

stap verder. Hoofdstuk 3 beschreef vooral de verschillen tussen hoger en 

lager opgeleiden, in hoofdstuk 4 onderzoeken wij wat de gevolgen zijn van 

gevoelens van miskenning. Hierbij richten we ons op het politieke vlak, 

door te kijken of sterkere gevoelens van miskenning gepaard gaan met een 

groter gevoel van politieke vervreemding. Lager opgeleiden zullen 

vanwege hun diploma minder gemakkelijk toegang krijgen tot 

maatschappelijke en politieke instituties. Dit is deels in directe zin omdat 

deze instituties doorgaans bevolkt worden door hoger opgeleiden (Boven 
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& Wille, 2017), maar ook omdat politieke instituties hoger opgeleiden 

sterker inhoudelijk vertegenwoordigen dan lager opgeleiden (Schakel & 

Hakhverdian, 2018; Schakel & Van der Pas, 2020). De claim van onderwijs 

gaat echter verder dan enkel politiek, maar verwijst naar competentie in 

algemene zin (Baker, 2014), en het is waarschijnlijk dat lager opgeleiden 

zich dus niet enkel uitgesloten voelen van politieke instituties, maar ook 

van (relatief) non-politieke instituties. In elk geval, is het dus waarschijnlijk 

dat opleidingsclassificatie ervoor kan zorgen dat lager opgeleiden zich 

meer politiek vervreemd zullen voelen. Dit onderzoeken wij met drie 

verschillende indicatoren van politieke vervreemding: tevredenheid met 

het functioneren van de democratie, vertrouwen in instituties, en 

stemgedrag (d.w.z. of men gestemd heeft in de laatste verkiezing). 

 Dit onderzoeken wij, net als in hoofdstuk 3, met de European Quality 

of Life Survey. De resultaten laten zien dat lager opgeleiden inderdaad meer 

politieke vervreemding ervaren dan hoger opgeleiden – in alle drie de 

indicatoren. Verdere analyses laten ook zien dat het verschil tussen hoger 

en lager opgeleiden voor een aanzienlijk deel (voor tevredenheid met 

democratie en institutioneel vertrouwen) en voor een kleiner, maar 

statistisch significant deel (voor stemgedrag) verklaard kan worden met 

gevoelens van miskenning. Dit laat dus zien dat de mate waarin lager 

opgeleiden meer gevoelens van miskenning ervaren gerelateerd is aan de 

mate waarin men politiek vervreemd is. De invloed van onderwijs en 

opleidingsniveau op maatschappelijke status (onderwijs-gebaseerde 

status) lijkt dus een relevante factor in waarom lager opgeleiden meer 

politiek vervreemd zijn dan hoger opgeleiden. 

 

Hoofdstuk 5 
Net als het vorige hoofdstuk, richten we ons in hoofdstuk 5 ook op de 

(politieke) gevolgen van onderwijs-gebaseerde status. Zoals net besproken 

zijn lager opgeleiden minder vertegenwoordigd in politieke instituties. Dit 

is met name het geval in het parlement zelf, die voor 70-95% bevolkt 

worden door hoger opgeleiden (Bovens & Wille, 2017). Zo’n sterke 
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oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden in het parlement roept de 

vraag op of mensen inderdaad in hun stemkeuze een voorkeur geven voor 

hoger opgeleiden en waarom? Belangrijk is ook of zowel hoger als lager 

opgeleiden vergelijkbaar stemgedrag laten zien. Dit onderzoeken we over 

drie verschillende studies waarin we aan participanten profielen hebben 

laten zien van fictieve kandidaten die verschillen in hun opleidingsniveau. 

Vervolgens hebben we de respondenten gevraagd om deze kandidaten te 

beoordelen in termen van competentie, warmte, agency, en moraliteit. 

Daarna hebben we de participanten ook gevraagd om aan te geven hoe 

waarschijnlijk zij zouden zijn om op die kandidaten te stemmen. 

 In de eerste twee studies zien we dat er over het algemeen een 

sterkere voorkeur is voor hoger opgeleiden kandidaten, onder zowel hoger 

als lager opgeleiden. Deze voorkeur is iets sterker voor hoger opgeleiden, 

maar ook sterk aanwezig voor lager opgeleiden. De voorkeur onder zowel 

hoger- als lager opgeleiden voor hoger opgeleiden kandidaten is te 

verklaren doordat hoger opgeleide kandidaten als meer competent worden 

gezien. Vanwege dit resultaat stellen we in de derde studie de vraag: als wij 

naast opleidingsniveau ook een indicatie van competentie van de fictieve 

kandidaten vermelden in de profielen, is er dan nog steeds een voorkeur 

voor hoger opgeleiden? Resultaten laten zien dat lager opgeleiden 

inderdaad geen statistisch significant verschil meer zien tussen hoger en 

lager opgeleiden in hun stemkeuze. Wel geven zij sterk de voorkeur aan de 

competente politici, dus ongeacht hun opleidingsniveau. Hoger opgeleiden 

daarentegen geven zowel de voorkeur aan meer competente politici, maar 

ook tegelijkertijd, de voorkeur aan hoger opgeleide politici. Deze voorkeur 

is zodanig groot dat hoger opgeleide participanten even waarschijnlijk zijn 

om op een niet competente hoger opgeleide kandidaat te stemmen als op 

een competente lager opgeleide kandidaat. Als we kijken naar de mate 

waarin hoger opgeleiden identificeren met hun opleidingsniveau (of 

mensen met hetzelfde opleidingsniveau), dan zien we dat hoe meer de 

hoger opgeleide identificeert met zijn/haar opleidingsniveau hoe sterker de 

voorkeur is voor hoger opgeleide kandidaten. Dat identificatie zo’n grote 
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rol speelt in de voorkeuren van hoger opgeleiden en dat die voorkeur 

bestaat voorbij de rol van competentie, maakt het waarschijnlijk dat hoger 

opgeleiden gemotiveerd zijn door een ingroup bias – een automatische 

voorkeur voor de eigen groep. Bij lager opgeleiden speelt identificatie met 

zijn/haar opleidingsniveau geen rol.  

 Dit hoofdstuk laat zien dat onderwijs-gebaseerde status en identiteit 

een rol speelt in de keuze voor politieke kandidaten, en dat deze status niet 

enkel een hiërarchie voorstelt maar ook concrete stereotyperingen bevat 

(namelijk de competentie die aan hoger opgeleiden toegeschreven wordt). 

Deze stereotypering bevoordeelt hoger opgeleiden in situaties waarin er 

weinig of geen informatie is over de competentie van het individu. 

Stemmers kiezen dan op basis van een stereotypering voor de hoger 

opgeleide – wanneer er informatie is over competentie dan kiezen lager 

opgeleiden niet meer voor de hoger opgeleide politici, maar voor degene 

die gepresenteerd wordt als meer competent. Hoger opgeleiden 

daarentegen, alhoewel ze wel competentie meenemen, volharden in grote 

mate in hun voorkeur voor hun eigen groep. 

Implicaties 
Het onderzoek dat ik gedaan heb voor dit proefschrift laat zien dat 

onderwijs niet enkel kennis en vaardigheden overbrengt op individuen, 

maar ook dat onderwijsdiploma’s niet enkel functioneren voor het sorteren 

van individuen zonder enige aandacht voor de maatschappelijke betekenis 

van die diploma’s. Onderwijs is een institutie dat met legitieme effecten 

gezaghebbend categorieën produceert (Baker, 2014; Meyer, 1977) die een 

basis kunnen zijn voor identiteit en status (Spruyt & Kuppens, 2015). Op 

deze manier krijgen opleidingsniveaus waarde door hoe ze geassocieerd 

worden met culturele ideeën over succes en falen. Onderwijs heeft dus 

culturele betekenis, en deze is tot nu toe praktisch niet of nauwelijks erkent 

in de dominante ideeën over waarom onderwijs een rol speelt in 

maatschappelijke ongelijkheden. Het is dus belangrijk dat onderwijs niet 

enkel begrepen wordt in zijn individuele of persoonlijke effecten, of enkel 

in hoe het een betekenisloos verschil creëert tussen individuen die klaar 
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staan om gesorteerd te worden door werkgevers, maar als iets dat sterk 

verweven is met dominante maatschappelijke ideeën over succes en falen, 

als iets dat een basis kan zijn voor identificatie, en als iets dat een inherente 

prestige of aanzien bevat. In andere woorden, onderwijs moet begrepen 

worden op zijn eigen merites, in plaats van iets dat in functie staat tot iets 

anders. 

 Hoofdstuk 5 laat zien dat onderwijs dominante ideeën kan 

(re)produceren die in het voordeel kunnen werken van hoger opgeleiden. 

Bovendien zien we hier ook dat opleidingsgroepen verschillend omgaan 

met deze informatie. Bij hoger opgeleiden zagen we dat zij gemotiveerd zijn 

om hun groepsbelangen te verdedigen (een keuze voor hoger opgeleide 

kandidaten onafhankelijk van hen competentie), bij lager opgeleiden zagen 

we dat zij enkel kiezen voor hoger opgeleiden als er geen additionele 

informatie is over competentie. Deze dynamiek kan een rol spelen in het 

(re)produceren van onderwijs ongelijkheid, waarbij identiteit een 

belangrijke factor is in (zelf)selectieprocessen (zie ook Spruyt et al., 2018 

over de rol van onderwijs-gebonden identiteit in politieke activiteit). 

Stereotypen over competentie kunnen dan gezien worden als symbolisch 

geweld (Bourdieu et al., 1992; Bourdieu & Passeron, 1977), waarbij lager 

opgeleiden zichzelf uitsluiten van politiek. Al laat hoofdstuk 5 ook zien dat 

lager opgeleiden het idee dat hoger opgeleiden beter zijn voor politiek niet 

geïnternaliseerd hebben, maar wellicht in de praktijk beperkt kunnen zijn 

in hun handelen door maatschappelijk dominante ideeën over onderwijs 

en competentie.  

 Dit proefschrift laat ook zien dat er een grote waarde ligt in het 

verbinden van de sociologische blik en de sociaalpsychologische blik. 

Hierbij wordt het meer macro-perspectief van de sociologie, die zich richt 

op (onder andere) de rol van maatschappelijke instituties die categorieën 

produceren, verbonden met het meer micro-perspectief van de sociale 

psychologie, die met het begrip van sociale identiteit de concrete 

gedragsprocessen kunnen verduidelijken. Een goed begrip van sociale 
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identiteiten en instituties is dus onbereikbaar zonder een meer holistische 

en interdisciplinaire benadering.  

Conclusie 
Onderwijs is vaak aanwezig in politieke en maatschappelijke 

discussies, doorgaans als een ‘universele probleemoplosser’ (Depaepe & 

Smeyers, 2008; Labaree, 2008), maar de waarde en de effecten van 

onderwijs worden vaak begrepen als secundair aan andere 

maatschappelijke velden. Ondanks dat de grote invloed van onderwijs 

duidelijk zou moeten zijn dankzij de aanhoudende aanwezigheid in onze 

maatschappij, wordt onderwijs vaak niet gezien als iets met een eigen 

autonome invloed op bijvoorbeeld de economie, cultuur, en hoe mensen 

zichzelf en andere zien (Baker, 2014). Deze onderschatting is ongegrond. 

Onderwijs is in staat de maatschappij op zijn eigen termen te beïnvloeden 

en kanaliseert niet enkel de invloed van andere instituties. Onderwijs-

gebonden status is een voorbeeld van de invloed van onderwijs. Ik hoop 

daarmee dat dit proefschrift bijdraagt aan een beter theoretisch en 

praktisch begrip van de institutionele effecten van onderwijs. 
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