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Erika Cortés Ibáňez - “We wait…always…”: The Experience of Syrian Exiles in Gaziantep and 
Istanbul  
Erika Cortés Ibáňez is een Colombiaanse vrouw die de Master Social and Cultural Anthropology 
aan de VU heeft gevolgd. Geïnspireerd door haar eigen ervaringen met conflict en geweld in 
Colombia besloot Erika onderzoek te doen naar Syrische vluchtelingen in Turkije. Het feit dat zij 
dit zeer schrijnende en actuele thema als onderwerp voor haar Master thesis heeft gekozen en 
de manier waarop zij haar onderzoek heeft volbracht zijn de redenen haar thesis voor te dragen. 
Erika was met name geïnteresseerd in de manier waarop Syriërs over hun situatie praten en zo 
betekenis geven aan hun gedwongen migratie. Na een grondige theoretische verkenning van het 
onderwerp heeft Erika twee maanden veldwerk gedaan in Gaziantep, een kleine stad aan de 
Turkse grens, en een maand in Istanbul. Zij woonde samen met een wisselende groep Syrische 
vluchtelingen en heeft veel tijd doorgebracht bij een NGO die door Syriërs is opgezet. Als niet-
Westerse buitenlandse werd zij door de Turkse bevolking als Syrisch gezien en kon zo naadloos 
aanvoelen hoe Syriërs in Turkije behandeld worden. Ze heeft de eenzaamheid en de 
uitzichtloosheid van Syrische vluchtelingen dagelijks aan den lijve ondervonden. Via 
participerende observaties, informele gesprekken, diepte-interviews en focus groep discussies 
heeft zij onderzoeksmateriaal verzameld dat van hoogstaande kwaliteit is. Lees de volledige 
thesis. 

 

Mariske Drost – master Beleid, Communicatie en Organisatie Postdoctorale onderzoekers 
vormen een groeiende groep waarover nog weinig bekend is. Het zijn hoogopgeleiden met vaak 
een tijdelijke aanstelling. Mariske Drost heeft onderzocht hoe tevreden postdocs bij de 
Universiteit Leiden zijn, en hoe ze hun toekomstperspectief beleven. De afdeling 
Organisatiewetenschappen noemt de uitkomst een “helder geschreven en mooi vormgegeven 
scriptie”, die Mariske bij de VSNU en de Universiteit Leiden gepresenteerd heeft. Ook haar 
onderzoeksmethode wordt geroemd, en haar “diepgaande, wetenschappelijke belangstelling en 
originele inzichten.” Lees de volledige thesis. 

 

Britt Hoeksema -Predicting enjoyment, appreciation, interest, and nostalgia from novelty in 
media content: the case of mashups 
Media content is rarely entirely familiar or novel to audiences. However, past research focused 
on these two concepts separately in predicting media enjoyment. This project investigates the 
combined effect of familiarity and novelty to predict enjoyment, as well as the related concepts 
appreciation, interest, and nostalgia in mashups. Mashups are musical productions that combine 
multiple previously recorded songs into a single song. Six 40-second mashup samples blending 
4-5 songs were selected from a popular mashup album. Participants from the Netherlands (N = 
101) and the US (N = 215) indicated their familiarity with the songs used in the samples based 
on title and artist. Next, participants listened to the mashups of these songs in the samples, and 
indicated their enjoyment, appreciation, interest, and nostalgia induced by each sample. The 
results show that enjoyment and interest are optimal when media content is moderately novel, 
demonstrating an inverted U-shaped relationship first demonstrated by Berlyne (1970). However, 
appreciation and nostalgia were highest at low levels of novelty, demonstrating a negative linear 
relationship. These results distinguish the role of novelty and familiarity within media balancing 
old and new content. Findings additionally support the importance of differentiating between 
enjoyment, appreciation, interest, and nostalgia in media responses. Lees de volledige thesis. 

 

Kornel Laszlo - Bestuurswetenschap en Politicologie  
Kornel Laszlo onderzoekt of het succes van rechts-radicale partijen (RRP’s) in Midden- en Oost-
Europese landen samenhangt met de grote van de Roma populatie. Veel onderzoekers hebben 
de electorale steun voor RRP’s onderzocht, maar vrijwel al dit onderzoek richt zich op West-
Europa. De maatschappelijke positie van Roma in Midden- en Oost-Europa is in veel opzichten 
vergelijkbaar met die van migranten in West Europa: Roma zijn een sociaaleconomisch zwakke 
en vaak gediscrimineerde groep. Bovendien spreken, zoals Kornel aantoont, RRP’s in Midden- 
en Oost-Europe op een soortgelijke manier over Roma als RRP’s in West-Europa over 
migranten. Voor zijn onderzoek combineert Kornel datasets uit verschillende landen. Hij laat zien 
dat in landen met een groter percentage Roma meer op RRP’s wordt gestemd. Binnen landen 
vindt hij echter niet dat in regio’s met meer Roma meer op RRP’s wordt gestemd. Volgens zijn 
beoordelaars laat Kornel laat het niet bij deze interessante, op het eerste gezicht paradoxale, 
observatie, maar gebruikt zijn kennis van de literatuur om deze te verklaren. Theoretisch gezien 
kan de aanwezigheid van minderheden leiden tot meer steun voor RRP’s, door concurrentie 
tussen groepen over banen en andere schaarse middelen. Kornel draagt aan dat het eerste 
effect zowel nationaal als regionaal kan optreden, maar het tweede effect waarschijnlijk alleen 
lokaal, waardoor de twee effecten elkaar op lokaal niveau kunnen opheffen. Dit inzicht biedt 
wellicht ook een verklaring voor de tegengestelde resultaten die zijn gevonden in West-
Europa. Lees de volledige thesis.  
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Hanna Rovers - Wat is de invloed van (niet-)werkende moeders op de beroepsstatus van hun 
kinderen?  
Een onderzoek naar de relatieve invloed van beroepsstatus van vader en moeder en de invloed van de arbeidsmarktparticipatie van moeder op de 
beroepsstatus van hun kinderen  
De intergenerationele beroepsmobiliteit is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In onderzoek hiernaar baseert men zich echter vooral op het 
beroep van de vader en zelden op dat van de moeder. In deze thesis wordt nagegaan wat de invloed van de beroepsstatus van moeders is op de 
beroepsstatus van hun zoons en dochters. Een tweede vraag betreft in hoeverre de invloed van de beroepsstatus van moeders over de tijd is veranderd, 
en de derde vraag stelt in hoeverre het wel of niet werken van de moeder hierbij van belang is. Voor de beantwoording van de vragen zijn bijna 10.000 
cases uit 11 surveyonderzoeken in de periode 1993 tot 2013 gecombineerd en gehomogeniseerd. De analyses laten zien dat de invloed van 
beroepsstatus van de moeder voor een dochter net zo belangrijk is als de status van de vader. Voor een zoon is de beroepsstatus van de vader 
belangrijker dan die van de moeder. Daarnaast is het belang van het beroep van de moeder over de tijd toegenomen. Geconcludeerd mag worden dat er 
nog steeds sprake is van intergenerationele beroepsmobiliteit ook al is het in de loop der tijd afgenomen. De groeiende intrede van moeders op de 
arbeidsmarkt zou geen effect hebben op de beroepsstatus van haar kinderen. Lees de volledige thesis. 

 

Tatiana Roussen – master Culture, Organization and Management 
Hoe vormt de bedrijfscultuur de culturele veranderprocessen bij PostNL? Dat heeft Tatiana 
Roussen – cum laude geslaagd – onderzocht in haar masterthese. Zij vond een paradox: de 
‘zingevingsprocessen’ bij PostNL worden beïnvloed door en beïnvloeden de oude cultuur, maar 
moeten tot een nieuwe cultuur leiden. Tatiana onderzocht processen van ‘sensemaking and 
sensegiving’ bij het topmanagement, middelmanagement en de werknemers van PostNL. De 
afdeling Organisatiewetenschappen: “Anouk heeft de onderzoeksvraag goed verbonden aan de 
uitvoer van het onderzoek. Ze heeft haar keuzes in het onderzoek overtuigend beargumenteerd. 
De theorie is bovendien goed verweven met de geschiedenis van het cultuurconcept in de 
organisatiewetenschappen.” Lees de volledige thesis. 
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