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Reformatorische mensen in krantenkoppen

Orthodoxe christenen onder vuur 

Ouderwets, onverdraagzaam, gevaarlijk. 

Zo oordeelt de seculiere meerderheid in 

Nederland over orthodoxe christenen en 

hun standpunten.

SP haalt fors uit naar 

refoschool

Niet alleen de 

islamitische As 

Siddieqschool, ook 

reformatorische scholen 

belemmeren 

burgerschap en 

integratie van leerlingen 

in de samenleving, vindt 

de SP.



de Volkskrant

1 december 2011 donderdag

Weigerambtenaren gaan terugvechten

AD/Algemeen Dagblad

15 november 2011 dinsdag

Kastijden is niet: er op los timmeren 

NRC.NEXT

12 juli 2011 dinsdag

Christelijk  gemiereneuk

zegt hen niets over God; 

Postgereformeerde 

jongeren spreken over 

leven en geloven tussen 

orthodoxie en een wereldse 

maatschappij

NRC Handelsblad

5 december 2011 maandag

Reformatorische Omroep: 

televisie voor mensen zonder televisie

(vervolg)

Minister: homotherapie bizar

de Volkskrant

18 januari 2012 woensdag



Reformatorische cultuur…



De start in 2005
Kwalitatief onderzoek naar studiekeuzen 

De centrale onderzoeksvraag:

Wat is de samenhang tussen de (re)productie van reformatorische cultuur en 

studiekeuze van meisjes bij Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen?



Conclusies 2005 & hypothese 

Conclusie onderzoek 2005

Reformatorische cultuur is van invloed op studiekeuzen, de studiekeuzen van vrouwen 

zullen van invloed zijn op de reformatorische cultuur

Vervolgonderzoek 2011

Op welke wijze leren reformatorische jongeren de wereld kennen buiten hun eigen kring 

en in hoeverre verandert dat hun denken en doen?



Veranderende vrouwen en …
Veranderen de vrouwen …
de reformatorische cultuur?    2019

“De reformatorische levenswijze zal 

langzaamaan van binnenuit 

veranderen wanneer het 

opleidingsniveau en de 

arbeidsparticipatie van vrouwen 

toeneemt” 

Uit onderzoek blijkt:

De reformatorische cultuur is dynamisch (veranderlijk)

• Vrouwen die in 2005 examen deden rondden 

hogere opleidingen af dan hun moeders

• Deze vrouwen blijven werken (ook met kinderen)

• Hun godsdienstige opvattingen veranderen.

• Orthodoxie neemt af 

• Openheid neemt toe 

• Maatschappelijke betrokkenheid neemt toe
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Meer informatie over mijn onderzoeksactiviteiten en 

(te bestellen) publicaties kun je terugvinden op mijn 

website: fluistering.com

Je vindt er ook de linkjes naar krantenartikelen over 

het onderzoek naar reformatorische jeugdcultuur.

De presentatie van de gastles kun je vinden op:

https://fluistering.com/gastles-havo-jfc/

Vragen?

https://fluistering.com/gastles-havo-jfc/

