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(Communicatiewetenschap) Britta Brugman - ‘The reclassification of political frames: A metaphorical 
perspective.’ Frames maken een belangrijk onderdeel uit van elk publiek debat. Daarom is framing één 
van de belangrijkste theorieën binnen communicatiewetenschap. Maar communicatiewetenschappers 
zijn het oneens over hoe frames bestudeerd moeten worden; generiek of uniek? Britta slaat een brug 
tussen beide posities door met een volledig nieuwe oplossing te komen: het clusteren van unieke en 
generieke frames onder een andere variabele. Ze  baseert zich op de Theory of Moral Reasoning van 
cognitief taalkundige George Lakoff, die stelt dat framing in politieke communicatie gebaseerd is op 
metaforisch denken.  

 

(SCA) Maira Cornelissen – ‘Morally injured soldiers: Dutch soldiers battling with moral dilemmas.’ 
Deze thesis gaat over de morele dilemma’s waar Nederlandse uitgezonden naar Bosnië en 
Afghanistan voor hebben gestaan.  De thesis loopt over van boeiend en soms aangrijpend en gruwelijk 
empirisch materiaal; De auto die op volle snelheid op een wachtpost afrijdt: is het een zelfmoord 
aanslag of niet? Er moet in een ‘split second’ gehandeld worden. In de conclusie komt ze op 
verschillende theorieën terug en merkt op dat het onderscheid tussen de rol van dader, slachtoffer en 
publiek in de ‘triangle of violence’ in de praktijk niet gemaakt kan worden, omdat deze rollen in een 
persoon kunnen samenvallen; dit zijn niet verschillende personages, maar dimensies van het soldaat-
zijn. Ook stelt ze dat Arendt’s stelling dat mensen de verantwoordelijkheid hebben na te denken over 
door hen gepleegd geweld niet houdbaar is in acute situaties.  
Lees de hele thesis.  

 

(Sociologie) Sarah Duisters – ‘Addressing Women’s rights: Context driven strategies’. This study 
provides in-depth insight into the interplay between the obstructive context in which self-led women’s 
rights organisations operate and their work method. While in literature general ideas exist on the 
difficulty of being self-led when addressing the rights of marginalised groups - as not only the members 
but also their leaders are being marginalised in society – and that these advocacy activities are to a 
great extent shaped by the contextual obstacles this type of women’s rights organisations face from 
their patriarchal context, there is a lack of knowledge as to why exactly self-advocacy is so difficult for 
these groups and how exactly this is related to the context the groups operate in. This research has 
been an attempt to substantiate claims on the effect of context on self-advocacy, by studying how self-
led women’s rights organisations deal with contextual challenges in the implementation of their external 
activities.  
Read entire thesis.  

 

(B&P-BSK) Willem van Oppen - ‘Succesfactoren voor commerciële strategie van non-profits. Een 
vergelijkende meervoudige casestudy met gebruik van csQCA’. Willem van Oppen welke (combinatie 
van) factoren het succes of falen van een commerciële strategie van een non-profit organisatie kunnen 
verklaren. Non-profit organisaties, die bijvoorbeeld diensten produceren op het gebied van 
volkshuisvesting en onderwijs, ontplooien ook commerciële activiteiten om geld te verdienen; een trend 
die een vlucht nam vanaf de jaren tachtig. In het wetenschappelijke debat leverde dit een kamp op van 
onderzoekers die vooral risico’s zagen in commercialisering en een ander kamp dat juist kansen zag. 
Het debat was echter gespeend van empirische onderbouwing; iets waar Willem’s thesis verandering in 
heeft gebracht met zijn vergelijkende onderzoek naar 37 non-profit organisaties.  
Lees de hele thesis.  

 

(ORG-BCO) Kim van Zoest ‘Een onderzoek naar de invloed van mediazichtbaarheid van de Politie op 
het werk- en privégedrag van medewerkers’. Kim heeft een onderzoek gedaan bij de Rotterdamse 
politie, teneinde te bepalen wat de invloed van media-aandacht of media-zichtbaarheid van 
politiemedewerkers zou kunnen zijn op hun professionele identiteit, en uiteindelijk ook op hun gedrag 
binnen en buiten het werk. Politiemedewerkers hebben in de afgelopen jaren veel te maken gehad met 
negatieve publiciteit naar aanleiding van een aantal filmpjes die met behulp van mobiele telefoons zijn 
gemaakt en vervolgens op you tube zijn geplaatst. De resultaten van het onderzoek baren zorgen, 
omdat ze laten zien dat politiemedewerkers zo ‘opgeslokt’ worden door hun werk en de eisen die de 
‘gulzige’ politieorganisatie aan hen stelt, dat ze de neiging hebben zich af te sluiten voor kritiek vanuit 
de buitenwereld. Recente publiciteit over – en kritiek op – politieoptreden laat zien dat Kim’s onderzoek 
bijzonder actueel is.  
Lees de hele thesis.  
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(B&P-POL) Dave van Zoonen,  ‘When do disarmament, demobilisation and reintegration programmes 
succeed and when do they fail? A qualitative comparative analysis’. In an effort to decisively resolve 
civil war and breaking the conflict trap in less-developed-countries, programmes of Disarmament, 
Demobilisation and Reintegration (DDR) are aimed at assisting ex-combatants in their transition from 
war to peace. While there have been many (single) case studies on the success and failure of these 
programmes, no-one to this date has really sought to investigate whether the conditions that lead to the 
success of one DDR programme also apply to others. Consequently, while we know a lot about why 
individual programmes succeeded or failed, we know far less about the conditions that foster or hamper 
the success of DDR in general. By employing an original Qualitative Comparative Analysis (QCA) 
approach, this study systematically compares 38 cases of DDR implemented between 1989 and 2012.  
Read entire thesis.  

 

 

http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/van_Zoonen_MAthesis2015_tcm249-683334.pdf

