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Dit studieonderdeel biedt een eerste introductie in de thematiek van humanisering van 
publieke instituties en organisaties, bekeken vanuit de invalshoek van de toenemende 
competitie tussen individuen en tussen organisaties. Deze competitie wordt geplaatst 
in de context van macrosociologische processen als  individualisering, 
democratisering  en met name meritocratisering. Hoe beïnvloedt meritocratisering de 
verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en professionals? Wat is een 
humanistisch perspectief op een meritocratiserende samenleving?  
  Een meritocratie is een samenleving waarin maatschappelijke posities 
worden toegekend op basis van verdienste (talent en inspanning), middels eerlijke 
competitie. In een meritocratie heeft iedereen, ongeacht afkomst, gelijke startkansen 
om aan deze competitie deel te nemen. Onze samenleving is zeker geen volledige 
meritocratie:  er is bijvoorbeeld nog steeds sprake van discriminatie van migranten of 
vrouwen op de arbeidsmarkt.  Maar er is wel sprake van een proces in die richting en 
dus van meritocratisering. Het meritocratisch ideaal is bovendien onomstreden. Van 
links tot rechts is men het erover eens dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om 
zich te ontplooien en bijpassende maatschappelijke positie te bereiken, gebaseerd op 
eigen talent en inspanning in plaats van afkomst.  Het meritocratisch ideaal is ligt ten 
grondslag aan het actieve beleid ter bestrijding van achterstanden van kinderen van 
laag opgeleiden en migranten. Op de arbeidsmarkt zien we het meritocratische ideaal 
– spiegelbeeldig – terug in de algemene afwijzing van discriminatie ten aanzien van 
beloning en/of carrièrekansen.   
  De maatschappelijke consensus over het belang van meritocratisering is 
historisch en mondiaal gezien niet vanzelfsprekend. Eeuwenlang was het immers 
vanzelfsprekend dat sommige mensen veel meer kansen hadden dan anderen. Dat wie 
voor een dubbeltje geboren was, nooit een kwartje kon worden. Dat kinderen van 
landlopers landlopers werden en kinderen van arbeiders ook weer arbeiders. En nog 
steeds zijn er delen van de wereld waarin gelijke kansen verre van vanzelfsprekend 
zijn. De consensus over het belang van de meritocratie in onze samenleving is het 
resultaat van lange maatschappelijke strijd, waarin liberalen, socialisten en sociaal-
democraten een belangrijke rol speelden. In een meritocratische samenleving worden 
alle individuen (niet langer onderschikt gemaakt aan of vereenzelvigd met de groep 
waar ze uit komen maar) op hun eigen merites beoordeeld. Elk individu is wordt in 
die zin behandeld als volwaardig burger; discriminatie op basis van etniciteit, klasse, 
sekse of levensbeschouwing zijn in een volledige meritocratie ondenkbaar.  
  Een meritocratie is in principe rechtvaardig omdat zij als doel heeft de 
juiste vrouw of man op de juiste plaats te brengen: geen verspilling van talent, en 
geen domme klungels op machtige posities die daar alleen dankzij hun achtergrond 
gekomen zijn. Een meritocratie is daarom ook economisch verstandig: de aanwezige 



 

 
 
 
 

 
 

talenten in de samenleving worden optimaal benut. Het ideaal van de  meritocratie is 
ook politiek van links tot rechts omarmd: links ziet er vooral het ideaal van gelijke 
kansen in, en rechts benadrukt het belang van een eerlijke wedstrijd.  
  Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer zorgen over de schaduwzijden en 
onbedoelde gevolgen van meritocratisering van de samenleving. Allereerst staat 
tegenover het rechtvaardige en opzwepende van concurrentie een verlies aan 
veiligheid en geborgenheid. Zo vreest de meerderheid van de Nederlanders de 
toename van selectie en competitie die kenmerkend is voor meritocratisering.  
  Een tweede bedenking betreft de beloning van talent: enerzijds 
rechtvaardig en bevorderlijk voor kwaliteit, maar anderzijds oneerlijk, want hoezo is 
talent daadwerkelijk iemands eigen verdienste? Is het ethisch wel in de haak is om 
talent te belonen? Is het wel eerlijk dat een hardwerkende schoonmaker veel minder 
verdient dan een hardwerkende accountant? 
  Ten derde staat tegenover de voordelen van competitie ook het nadeel van 
de groeiende, steeds meer statische en vernederende sociale ongelijkheid. Zolang het 
meritocratische ideaal wordt ingezet tegenover de oude, op afkomst of sekse 
gebaseerde, privileges, is het een potentieel emanciperende, dynamiserende en 
democratiserende kracht. Maar wanneer het eenmaal hegemoniaal is geworden en 
haar realisering nadert, dreigt opnieuw een statische klassenmaatschappij te ontstaan,  
waarbij dokters alleen nog dokters trouwen en daklozen hoogstens andere daklozen. 
Ten slotte doet de meritocratie , meer dan andere vormen en legitimaties van sociaal-
economische ongelijkheid, een aanslag op het zelfrespect van degenen die laag op de 
ladder eindigen.  

In deze collegereeks verkennen we sterke en problematische kanten van de 
meritocratie. We staan iets langer stil bij de problematische kanten omdat er zoveel 
overeenstemming is over de wenselijkheid van meritocratisering. De eerste 7 colleges 
zijn thematisch ingedeeld en in de 8e, laatste cursusweek is er een afrondend college 
met een slotdebat.  

De eerste twee colleges bieden een breed overzicht van denkwijzen over de 
rechtvaardigheid van statusverschillen. Het biedt een verkenning van de concepten 
burgerschap, prestatiemaatschappij en meritocratie. Wat behelst het meritocratisch 
ideaal precies? Hoe is het opgekomen? Welke visie op burgerschap ligt erin besloten? 
Hoe plaatsen we de meritocratie in het humanisme? Wat is de relatie met humanisme, 
en met individualisering, democratisering en marktwerking? In het tweede college 
introduceren we ook de emotiesociologie, en laten zien hoe emoties (zoals 
‘statusangst’) samenhangen met de zoektocht naar erkenning en respect in een 
onzekere samenleving.  

In college 3 en 4 behandelen we twee van de belangrijkste domeinen waarin 



 

 
 
 
 

 
 

status kan worden nagestreefd: het onderwijs en de arbeidsmarkt. We behandelen de 
vraag wat een ‘verdienste’ nu precies is, hoe dat wordt bepaald en gewaardeerd. Zijn 
de inkomensverschillen op basis van verdiensten goed en verdedigbaar, of moet er 
sprake zijn van meer ‘loonfatsoen’? Mogen behaalde verdiensten worden 
doorgegeven aan de volgende generatie, in de vorm van een erfenis, of moet elke 
generatie een gelijke start hebben? En in hoeverre kun je de voordelen van een goede 
afkomst gelijktrekken met kinderen uit kansarmere milieus? Al deze en meer vragen 
over rechtvaardigheid in een prestatiemaatschappij komen voorbij in de colleges over 
onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Colleges 5 en 6 gaan in op de relatie tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’ in een 
meritocratie. Wat doet meritocratisering met onze onderlinge betrokkenheid en 
solidariteit en met onze verhouding tot de publieke zaak? Als je maatschappelijke 
positie uitkomst is van een eerlijke wedstrijd, is succes dan je eigen verdienste en 
falen je eigen schuld?  Welke plaats kennen we dan toe aan geluk, pech en toeval? En 
waar kan verbondenheid, solidariteit en respect tussen winnaars en verliezers dan op 
gebaseerd zijn? In college 5 behandelen we het thema gezondheid: in hoeverre is er 
solidariteit met mensen met een beperking of ziekte in een meritocratie? Hoe wordt er 
(al dan niet) voor gezorgd dat zij kunnen meetellen in een prestatiemaatschappij, net 
als ieder ander? En welke institutionele druk is er om ziektes te ‘labellen’? In college 
6 staat werkeloosheid centraal: welke status hebben werkelozen in een  
prestatiemaatschappij, hoe worden zij bejegend door instanties zoals de sociale dienst, 
en wat betekent dit voor hun zoektocht naar erkenning en respect?  

In het 7e college bezien we de positie van (relatieve) ‘nieuwkomers’ in de 
meritocratie: migranten en vluchtelingen. Vraag is welke kansen nieuwkomers 
(mogen) krijgen in een reeds draaiend systeem van opgebouwde verdiensten. Moeten 
zij na komst in Nederland onderaan de ladder beginnen, en langzaam opklimmen op 
basis van eigen verdienste? Of moet er positief worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt?  En kan een prestatiemaatschappij wel 
voortbestaan, als we onze grenzen (steeds meer) open gooien? 

Ter afsluiting kunnen we, met de bagage van de cursus, een antwoord 
formuleren op de vraag: wat is een humanistisch perspectief op burgerschap in een 
meritocratiserende samenleving? In het laatste college zal ook een slotdebat worden 
gevoerd over de wenselijkheid van het meritocratisch ideaal, en mogelijke 
alternatieve systemen van erkenning en waardering. 
 

Leeswijzer  
 
De cursus wordt gedragen door drie boeken, aangevuld met artikelen.  



 

 
 
 
 

 
 

 
Het eerste boek is de klassieke sociologische toekomstsatire The Rise of the 
Meritocracy van de Britse socioloog Michael Young uit 1958 (dat nog steeds 
herdrukt wordt maar zorg wel dat je het tijdig bestelt!). Young laat in het boek een 
fictieve auteur terugblikken op het historische wordingsproces van de perfect 
meritocratische samenleving van 2034. Hij behandelt op deze manier geschiedenis 
van de meritocratie vanaf 1850 maar deze geschiedenis loopt na 1858 gewoon in 
dezelfde stijl door, inclusief (dan uiteraard fictieve) wetenschappelijke 
bronvermeldingen. Young verkent in dit boek onze diepliggende morele ambivalentie 
ten aanzien van het meritocratische ideaal. Enerzijds vloeit dit ideaal voort uit onze 
diepgewortelde morele overtuigingen, anderzijds schrikken wij terug voor de 
consequenties ervan, zoals nieuwe, meer starre sociale ongelijkheid, toename van 
onzekerheid en permanente competitie.  
 
Het tweede boek is De beste de baas? onder redactie van Tsjalling Swierstra en 
Evelien Tonkens. Dit boek gaat over de actuele wenselijkheid van een meritocratische 
samenleving. Wat zijn de ethische, politieke en economische argumenten voor de 
meritocratie, en overtuigen deze? Zouden we werkelijk willen leven in een 
meritocratie? Vormt de meritocratie de norm waaraan bestaande instellingen en 
praktijken kritisch moeten worden getoetst?  
  Deze vragen staan in dit boek centraal. Allereerst door een historische terugblik op 
de wortels van het meritocratisch ideaal in onze samenleving. Hoe verhoudt de 
meritocratische opvatting van rechtvaardigheid zich tot rivaliserende 
rechtvaardigheidsopvattingen en wanneer en waardoor kreeg de meritocratische 
opvatting steeds meer de overhand krijgt? 
 De belangrijkste keerzijde van de meritocratie is dat het zelfrespect van de 
verliezers systematisch wordt ondermijnd, evenals de solidariteit van de winnaars met 
de verliezers. Is het onvermijdelijk dat mensen met een laag IQ in een meritocratische 
samenleving onderaan de maatschappelijke ladder belanden? Welke strategieën voor 
behoud van zelfrespect ontwikkelen ‘verliezers’ om de dreigende erosie van hun 
zelfrespect het hoofd te bieden? 
 Wat is relatie tussen meritocratie en de sterrencultuur. Verdienen de sterren 
werkelijk wat ze verdienen? Op het eerste gezicht danken popsterren, topsporters en 
andere mediafiguren hun positie inderdaad aan hun talent, ambitie en inspanning en 
zijn zij dus te zien als het zuivere product van een meritocratie. Anderzijds spelen 
toeval en willekeur bij hun succes een grote rol, en lijkt elk functioneel verband 
tussen beloning en prestatie verdwenen. Bij ontstentenis van objectieve maatstaven 



 

 
 
 
 

 
 

van verdienste regeert de markt. Een democratische, meritocratiserende samenleving 
vereist een maatschappelijk debat over wat in de samenleving als zinvolle 
productieve bijdrage geldt.  
 En wat is de relatie tussen meritocratie en politieke macht? Mensen met een hoog 
opleidingsniveau en IQ zijn oververtegenwoordigd in de politiek: onder kiezers, 
insprekers en belanghebbenden, volksvertegenwoordigers, bestuurders, zo toont 
Bovens aan. Nederland is in deze zin dus een politieke meritocratie, oftewel een 
diplomademocratie.  Oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden in politieke 
besluitvorming is niet alleen als principieel onjuist, maar  leidt ook tot 
onevenwichtige belangenbehartiging en verminderde legitimiteit van politici. 
 De meritocratie gaat gepaard met een sterk toenemende tendens om individuen en 
organisaties de maat te nemen, getuige de explosie van afrekenen op prestatie, 
monitoren en toptienen. Allerlei organisaties, van politiecorpsen tot en met gemeentes 
en verzekeraars en ziekenhuizen, zijn bezig te voldoen aan dit verzoek om 
transparantie en hun prestaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Wat is de  
invloed hiervan op diversiteit, pluralisme, solidariteit en vertrouwen, is de vraag van 
hoofdstuk 6. ?  
 Hoe kunnen we de positieve aspecten van een meritocratie behouden en 
bevorderen en de schaduwzijden beperken?  De auteurs pleiten aan het slot van dit 
boek voor een samenleving waarin niet verdienste maar (zelf)respect de voornaamste 
verdelingsgrond is. Die samenleving kun je een aidocratie noemen (naar het Griekse 
aidos: (zelf)respect). Niet alleen ten behoeve van de ‘verliezers’ van de 
meritocratische competitie, maar ook voor de solidariteit van de winnaars en de 
zekerheid van allen.  
 Het boek wordt afgesloten met toekomstsatire in de stijl van Young, met in de 
hoofdrol Geertje en Fatima Wilders. 
 
Het derde boek is Justice: what is the right thing to do? van de filosoof Michael Sandel. 
In dit recente boek bespreekt Sandel de belangrijkste visies op rechtvaardigheid aan de 
hand van actuele thema’s, zoals gelijke rechten, democratie, euthanasie. Is de vrije 
markt eerlijk? Zijn er grenzen aan persoonlijke vrijheid? Deze en andere grote vragen 
staan centraal in zijn boek, waarin hij op levendige wijze verschillende redeneringen 
laat zien over morele dilemma’s. Sandel, die bekend staat om zijn Socratische 
lesmethode, weet te boeien door je als lezer mee te nemen op een zoektocht naar 
moraliteit. Hoewel het gehele boek relevante vraagstukken bevat, behandelen we in 
deze cursus de hoofdstukken die ingaan op onze prestatiegerichte maatschappij, 



 

 
 
 
 

 
 

onderlinge competitie en de verdeling van waardering en erkenning. 
 
Van studenten wordt verwacht dat zij de VARA-documentaire Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap ter voorbereiding op de collegereeks bekijken. Tijdens de colleges en 
werkgroepen zal er geregeld worden verwezen naar deze drieluik-documentaire. De 
documentaire is te bekijken via NPO: http://docu.vara.nl/Vrijheid-Gelijkheid-
Broeders.14193.0.html. 
  
De overige artikelen van de cursus sluiten aan bij een of meer hierboven aangestipte 
thema’s, zoals uit hun titels blijkt. Een nadere leeswijzer per college zal tijdig op de 
ELO geplaatst worden.  
 
Ga bij het lezen van teksten steeds analytisch te werk: probeer zo snel mogelijk te 
achterhalen (1) waarom de auteur de tekst heeft geschreven [probleemstelling en 
context]; (2) wat deze ermee wil bereiken [doel]; (3) en de weg waarlangs het doel 
bereikt wordt [opbouw, argumentatie, bronnen]. Wanneer dit helder is, wordt het 
gemakkelijk om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en de rode draad vast te 
houden. Deze ‘KAVV’ methode is ook één van de eindtermen van de cursus.  
  
 
 



 

 
 
 
 

 
 

2 CURSUSPROGRAMMA 
 
2.1 Cursusrooster 
Coll
ege  

 
Datum 

 
Tijd 

 
Onderwerp 

 
Docent 

1 9-2-
2016 

9.00-
11.45 

Rechtvaardigheidsprincipes: 
afkomst, burgerschap en merites   
 

E. Tonkens en 
hoofddocenten 
(Grootegoed en 
Kampen) 
 

 12-2-
2016 

9.00-
11.45 

Werkgroep: vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit 
 

Wg-docenten 

2 16-2-
2016 

9.00-
11.45 

Meritocratie en de onzekerheid 
van ons allemaal: 
gevoelshuishouding in een 
risicosamenleving / 
keuzemaatschappij 
 

E. Tonkens en 
hoofddocenten  

 19-2-
2016 

9.00-
11.45 

Werkgroep: statusangst 
 

Wg-docenten 

3 23-2-
2016 

9.00-
11.45 

Kansen in het onderwijs: 
Prestatiedwang en diploma-inflatie  

E. Tonkens 
Gastdocent 
Heleen Terwijn 

 26-2-
2016 

9.00-
11.45 

Werkgroep: De schoolloopbaan en 
het belang van meetbare prestaties 
--Bespreking eerste opzet paper— 
 

Wg-docenten 

4 1-3-
2016 

9.00-
11.45 

Kansen op de arbeidsmarkt: 
discriminatie en 
inkomensverdeling  
 

E. Tonkens 
Gastdocent 

 4-3-
2016 

9.00-
11.45 

Werkgroep: sterrencultuur en 
loonfatsoen 
 

Wg-docenten 

5 8-3-
2015 

9.00-
11.45 

Solidariteit met ‘verliezers’ I: 
Mensen met een 
beperking/chronische ziekte 

E.Tonkens 
E. Grootegoed 



 

 
 
 
 

 
 

 
 11-3-

2015 
9.00-
11.45 

Werkgroep: Meedoen met een 
beperking  

Wg-docenten 

6 15-3-
2015 

9.00-
11.45 

Solidariteit met ‘verliezers’ II: 
Werkelozen/werkzoekenden  
 

E. Tonkens 
T. Kampen 

 18-3-
2015 

9.00-
11.45 

Werkgroep: Tegenprestatie voor de 
bijstand / basisinkomen 
 

Wg-docenten 

NB 20-3-
2016 

9.00 
uur 

Deadline wetenschappelijk paper Wg-docent (mail, 
postvak1 & 
Ephorus) 
 

7 22-3-
2016 

9.00-
11.45 

Solidariteit met nieuwkomers: 
toegang tot meritocratie 
(migranten, vluchtelingen) en 
integratie/segregatie 
 

E. Tonkens 
Gastdocent 
Marieke 
Slootman 

 25-3-
2016 

nvt Goede Vrijdag, werkgroep vervalt 
 

nvt 

8 29-3-
2016 

9.00-
11.45 

Slotdebat: de meritocratie, vloek 
of zegen? 
 

E. Tonkens en 
gastspreker 

 1-4-
2016 

9.00-
11.45 

Werkgroep: voorbereiding op 
tentamen met oefenvragen 
 

Wg-docenten 

NB 1-4-
2016 

9.00 Inleveren complete KAVV-
portfolio 
 

Wg-docenten 

NB 15-4-
2016 

10.00-
13.00 

Schriftelijk tentamen   

NB 24-6-
2016 

10.00-
13.00 

Schriftelijk hertentamen  

 
 

                                                             
1 Postvak mag op maandag 21-3  



 

 
 
 
 

 
 

Beschrijving van colleges en werkgroepen 
 
College 1: 
 
Rechtvaardigheidsprincipes: afkomst, burgerschap en 
merites   
 
Inhoudelijke introductie over rechtvaardigheidsprincipes, en hoe meritocratie daarin 
te plaatsen. Wat is rechtvaardigheid, en hoe wordt en werd hier verschillend over 
gedacht? Welke betekenis heeft Rawls’ visie op burgerschap gehad voor ons huidige 
denkbeeld over rechtvaardigheid? Zijn we op weg naar een meritocratische 
maatschappij, nu status niet langer op basis van afkomst wordt bepaald? Op welke 
noties van burgerschap is een meritocratie gestoeld? Burgerschap en meritocratie zijn 
beide zeer veelgebruikte noties: waaraan danken ze hun populariteit en hoe 
verhouden ze zich tot elkaar?  
 
Literatuur: 
 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: inleiding en Hoofdstuk 1, pg. 1-29 (29 pg’s) 
 
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
inleiding, pg. 9-32 (21 pg’s) 
 
Sandel, M.J. (2010) Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? H. 6: Het pleidooi voor 
gelijkheid / John Rawls, pp. 166-196 (30 pg’s)  
 
Aanbevolen literatuur: 
 
Bergeron, Harrison (1961) Kurt Vonnegut. Korte fictionele satire over het 
egalitarisme (6 pg’s) 
 
Littler, J. (2013). Meritocracy as Plutocracy: The Marketising of 'Equality' Under 
Neoliberalism. New formations: a journal of culture/theory/politics, 80(80), 52-72. 
(20 pg’s). Analytisch artikel over de opkomst van de meritocratie in een 
marktsamenleving. 



 

 
 
 
 

 
 

 
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
hoofdstuk 2: Competitie op alle fronten. Historische en maatschappelijke 
achtergronden bij de opkomst van het meritocratisch ideaal, pg. 33-59 (26 pg’s).  
 
Zie ook de website van de meritocracy party: 
http://meritocracyparty.org/ 
 
 
Werkgroep 1 
 
Vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
Bespreking literatuur van de week aan de hand van KAVV, en aansluitend discussie. 
Daarnaast praktische zaken als kennismaking, maken van een schema voor de 
presentaties, en nadere toelichting cursuseisen. 
 
 
College 2: 

 
Meritocratie en onzekerheid: gevoelshuishouding in een 
risicosamenleving / keuzemaatschappij  
 
In een meritocratie word je afgerekend op je prestaties; wat betekent dit voor ons 
zelfbeeld? Hoe gaan we om met falen en succes in een samenleving waarin posities 
niet bij voorbaat vastliggen? Verkeren mensen in permanente onzekerheid over hun 
positie en hun toekomst of is het leven van sommigen toch veel onzekerder dan van 
anderen? Hoe verhoudt deze onzekerheid zich tot de notie van de risicosamenleving? 
In dit college introduceren we de ‘emotiesociologie’ (Hochschild, Cooper), omdat die 
ons helpt om de morele en sociale complexiteit van onze emoties ten aanzien van 
meritocratisering te begrijpen.  
 
Literatuur: 
 
Beck, U. (1992) ‘From Industrial Society to Risk Society: Questions of Survival, 
Social Structure and Ecological Enlightenment’, Theory, Culture and Society 9: 97–
123 (26 pg’s) 



 

 
 
 
 

 
 

 
Cooper, M. (2014). Cut Adrift: Families in Insecure Times. Univ of California Press. 
Hoofdstuk 3 en 4: 3. Downscaling for Survival: Laura Delgado. 4. The Upscaling of 
Security at the Top: Brooke and Paul Mah, pp. 65-126 (61 pg’s) 
 
Aanbevolen: 
 
Botton, A. de (2004) Status Anxiety. Chapter 4: Snobbery. Londen: Penguin Books, 
73-84 (11 pg’s). Het gehele boek is interessant, maar dit hoofdstuk specifiek omdat 
het ingaat op hoe snobistisch gedrag van mensen aan de top statusangst kan 
bevorderen. 
 
Bird, C. (2010) Self-respect and the respect of others. European Journal of 
Philosophy, 18 (1): 17-40 (23 pg’s). Artikel laat zien waarom we zelfrespect slechts 
via de erkenning van anderen kunnen verkrijgen. 
 
Cooper, M. (2014). Cut Adrift: Families in Insecure Times. Univ of California Press. 
Chapter 5. Holding On at the Middle: Gina and Sam Calafato, pp. 127-157 (30 pg’s). 
Aanvullend op de verplichte literatuur van de week geeft dit hoofdstuk inzicht in de 
manier waarop middenklassers omgaan met risicomanagement in een onzekere 
samenleving.  
 
Gill, M. J. (2013). Elite identity and status anxiety: an interpretative 
phenomenological analysis of management consultants. Organization, 
1350508413514287. Pg. 1-20 (20 pg’s) 
 
 
Werkgroep 2:  
 
Statusangst 
In deze werkgroep staat het fenomeen statusangst centraal, waar komt deze 
onzekerheid vandaan, en is deze reëel? We bekijken een deel van een documentaire 
over statusangst. De literatuur van de week wordt behandeld aan de hand van KAVV, 
en er vindt discussie plaats.  

 
 
College 3:  
 



 

 
 
 
 

 
 

Kansen in het onderwijs: prestatiedwang en diploma-inflatie 
 
Hoe beziet het meritocratische ideaal kansen op goed onderwijs? Moeten die er voor 
iedereen zijn, of alleen voor de uitblinkers? En moet de invloed van familie en buurt 
op onderwijskansen worden ingeperkt of is dat juist onderdeel van de eigen 
verdienste? In dit college staan dilemma’s centraal rondom toegang tot goed en 
passend onderwijs. Ook bespreken we (effecten van) de toenemende druk op scholen 
om een “topschool” (top100) te zijn om te beantwoorden aan het meritocratische 
ideaal. Daarbij besteden we ook aandacht aan de groeiende aantallen kinderen die in 
het onderwijs ‘gelabeld’ worden (met oa ADHD/autisme/dyslexie). 

 
Literatuur: 

 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: hoofdstuk 2: threat of comprehensive schools & 3: origins of modern 
education, pg. 30-67 (37 pg’s) 
 
Sandel MJ (2010) Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? H. 8: Wie verdient wat?, 
pp. 217-244 (27 pg’s) 
 

 Souto-Otero, M. (2010) Education, meritocracy and redistribution. Journal of  
 Education Policy, 25(3): 397-413 (16 pg’s) 

 
 Aanbevolen: 

 
Elchardus, M. (2002) Onderwijs in de symbolische samenleving. Zijn individualisme 
en meritocratie nog zinvol? Sociologische Gids, 49/3, 156-181 (25 pg’s). Kritisch 
stuk over de groei van (on)gelijkheden in de schoolloopbaan. 

 
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
hoofdstuk 5: De diplomademocratie pp. 101-117 (16 pg’s) De democratie wordt 
gedomineerd door de hoogst opgeleiden: leidt dat wel tot de beste representatie?  

 
 Werkgroep 3:   
 
 De schoolloopbaan en het belang van meetbare prestaties 
 



 

 
 
 
 

 
 

In een prestatiemaatschappij staat er grote druk op scholen en leerlingen om uit te 
blinken, met meetbare prestaties. Met name het moment waarop het toekomstige 
leerniveau van een kind wordt bepaald is cruciaal: de Cito-toets speelt hierin een 
bepalende rol. De scores bepalen ook de status van een school. De Cito-toets wordt 
even vaak bejubeld als bestreden. In deze werkgroep gebruiken we de literatuur en 
KAVV van de week als inzet voor een discussie over de wenselijkheid van een Cito-
toets, alsook mogelijke alternatieven. Ook kijken we een documentaire over hoe 
kinderen de Cito-toets beleven. 
 
 
College 4:   
 
Kansen op de arbeidsmarkt: discriminatie en 
inkomensverdeling 
 
Wat telt als verdienste in onze samenleving?  Welke sociaal- 
economische verschillen levert dat op, en hoe wenselijk/rechtvaardig zijn die 
verschillen? We behandelen thema’s als waardering/definitie van verdiensten, 
inkomensverschillen en loonfatsoen.  
 
Literatuur: 
 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: hoofdstuk 4: From seniority to merit, pg. 69-84 (15 pg’s) 
 
Sandel, M.J. (2010) Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? H. 3: Kunnen we over 
onszelf beschikken?/ het neoliberalisme, pp. 71-90 (19 pg’s) 
 
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
hoofdstuk 4: Verdient Oprah wel wat ze verdient? pg. 81-99 (18 pg’s) 
 
Scholten, W. en M. Trappenburg (2014) Hoe Nederlanders denken over 
loonverschillen. In: Jansen, Scholten en Trappenburg: Loonfatsoen. Amsterdam: 
Boom (22 pag) 
 
Aanbevolen: 



 

 
 
 
 

 
 

 
Andersen, J. (1999) Post-industrial Solidarity or Meritocracy? Acta Sociologica 1999 
42: 375-385 (10 pg’s) Artikel waarin het probleem wordt besproken van de groeiende 
macht van elites. 
 
Bregman, R. (2014) Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. De 
Correspondent, 29-11-2015. Kritisch stuk over waardecreatie.  
 
Hochschild, A. R. (2000). The nanny chain. American Prospect, 11(4), 32-36. Artikel 
over zorgtaken die in de Westerse prestatiemaatschappij niet hoog gewaardeerd 
worden en zo een globaal systeem van afschuiving in gang zetten. 
 
Werkgroep 4:  
 
Sterrencultuur en loonfatsoen 
 
In deze werkgroep gaan we thematische discussies aan, aan de hand van de gelezen 
teksten en KAVV. We bediscussiëren het nut en de wenselijkheid van 
inkomensverschillen in een meritocratische samenleving, en bespreken een aantal 
mogelijke begrenzingen, zoals een basisinkomen en inkomensplafond. Tot slot 
discussiëren we over de wenselijkheid van vermogensongelijkheid, specifiek het 
vermogen verkregen via erfrecht. Mag je de beloning voor je verdienste meegeven 
aan een volgende generatie, of moet elk kind starten met gelijke kansen?  
  
 
 
 
College 5: 

 
Solidariteit met ‘verliezers’ I:  
Mensen met een beperking/chronische ziekte 
 
Wat is de betekenis van meritocratisering voor de maatschappelijke positie van 
mensen met een beperking of ziekte? Welke solidariteit is er tussen gezonde en zieke 
burgers, en waarop is die gestoeld als individuele prestaties uitgangspunt zijn? Maakt 
het daarvoor uit wat de oorzaak is van een ziekte of beperking? Wat is de rol van 
toeval en geluk in het meritocratische ideaal? 



 

 
 
 
 

 
 

 
Literatuur: 
 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: hoofdstuk 5: Status of the worker pg. 93-113 (20 pg’s)  
 
Beckett, A.E. (2006) Reconsidering Citizenship in the light of the concerns of the UK 
disability movement. Citizenship Studies, 9:4, 405-421 (16 pg’s) 
 
Cahill, S.E. & R. Eggleston (1994) Managing Emotions in Public: The Case of 
Wheelchair Users. Social Psychology Quarterly Vol. 57, No. 4, pp. 300-312 (12 pg’s) 
 
Dehue, T. (2012) De patient is niet goed snik. Essay over demedicalisering. De 
Groene Amsterdammer, 9-8-12, p. 24-27 (3 pg’s) 
 
Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2010). Inequality: an underacknowledged source 
of mental illness and distress. The British Journal of Psychiatry, 197(6), 426-428 (2 
pg’s) 
 
Wendell, S, 1996. ‘The flight from the rejected body’ in: The Rejected Body. Feminist 
Philosophical Reflections on Disability. New York: Taylor and Francis. (Chapter 4, 
pp. 85-116)  (31 pg’s) 
 
Aanbevolen: 
 
Lister, R. (2008). Recognition and voice: the challenge for social justice. Social 
justice and public policy: Seeking fairness in diverse societies, 105-22. 
(14 pg’s) Artikel over inclusief burgerschap. 
 
J.E. Birkenbach. (2009) Arguing about disability. Philosophical perspectives. H.7: 
Disability, non-talent and distributive justice. 105-123 (18 pg’s) Filosofisch stuk over 
rechtvaardigheidsprincipes en het onderscheid tussen een beperking versus een 
gebrek aan talent.  
 
 
Werkgroep 5:  
 
Meedoen met een beperking  



 

 
 
 
 

 
 

 
In het meritocratische ideaal lijkt zelfs ons lichaam een prestatie: er wordt zo vaak en 
zo veel aan gesleuteld om het zo mooi en gezond mogelijk te maken/houden. Maar 
wat betekent de meritocratische visie op burgerschap voor mensen die door 
bijvoorbeeld ziekte of handicap niet mee kunnen doen aan de competitie? In deze 
werkgroep bespreken we aan de hand van de literatuur, documentaire over het leven 
met een beperking en KAVV verschillende zienswijzen op de kansen en 
belemmeringen voor mensen met een beperking in een meritocratische samenleving. 
 
 
College 6: 

 
Solidariteit met ‘verliezers’ II: Werkelozen/ werkzoekenden  
 
Een meritocratische samenleving roept vragen op over de solidariteit van de 
‘winnaars’ met de ‘verliezers’. Dit college gaat dieper in op de vraag of en hoe er 
gelijke kansen zijn op de arbeidsmarkt voor verschillende groepen burgers, en 
daaraan gekoppeld, welke vangnetten er (zouden) moeten zijn voor degenen die 
onderaan de maatschappelijke ladder staan. Hebben zij hun ‘falen’ aan zichzelf te 
danken in een meritocratische samenleving, of is dit te gemakkelijk geredeneerd? Zo 
ja, hoe kan sociale zekerheid op zo’n manier worden ingericht dat het niet het 
zelfrespect van de ‘verliezers’ ondermijnt?  
 
Literatuur: 
 
Dillon, R.S. (1997) Self-respect: Moral, emotional, political. Ethics 10(2): 226-249 
(23 pg’s) 
 

 Kampen, T., Elshout, J., & Tonkens, E. (2013). The Fragility of Self-Respect:  
 Emotional Labour of Workfare Volunteering. Social Policy and Society, 12(03), 427- 
 438. (11 pag.) 
 

Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: hoofdstuk 6: Fall of the labour movement, pg. 93-113 (20 pg’s) 
 
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
hoofdstuk 3: Meritocratie en de erosie van zelfrespect, pg. 61-79 (18 pg’s) 



 

 
 
 
 

 
 

 
 Aanbevolen: 

 
Likki, T. and C. Staerkle (2014) Welfare Support in Europe: Interplay of Dependency 
Culture Beliefs and Meritocratic Contexts, International Journal of Public Opinion 
Research, oi:10.1093/ijpor/edu014  
 
Ward,S. (1996) Filling the world with self-esteem. A Social History of Truth Making. 
Canadian Journal of Sociology, 21, 1996, p.1-23 
 
 
Werkgroep 6:  
 
Tegenprestatie voor de bijstand / basisinkomen 

 
In de Nederlandse verzorgingsstaat wordt steeds meer het voor-wat-hoort-wat 
principe gehanteerd op tal van beleidsterreinen, waaronder sociale zekerheid. Van 
mensen die langdurige een uitkering ontvangen wordt een tegenprestatie verwacht, 
bijvoorbeeld in de vorm van (verplicht) vrijwilligerswerk. Hoe ervaren 
werkelozen/werkzoekenden een dergelijke tegenprestatie? En hoe verhoudt zich dat 
tot de reden van hun werkeloosheid: kunnen zij niet werken, zijn zij te lui of krijgen 
zij te weinig kansen? In deze werkgroep gaan we aan de hand van de KAVV, 
literatuur en documentaire over de tegenprestatie de discussie aan het belang van 
betaald werk in een prestatiemaatschappij. Ook onderzoeken we de wenselijkheid 
/haalbaarheid van het vaak geopperde alternatief voor de eenzijdige druk op betaald 
werk: het basisinkomen. 
  
  
 
College 7:  

 
Solidariteit met nieuwkomers:   
toegang tot meritocratie van migranten  
 
Wat betekent meritocratisering voor onze visie op de ontvangst van nieuwkomers? 
Hoe en waar kunnen nieuwkomers (vluchtelingen, migranten) zich vestigen in onze 
meritocratiserende samenleving? Moet er actief beleid worden gevoerd om nieuwe 



 

 
 
 
 

 
 

Nederlanders extra kansen te geven? In dit college is er aandacht voor de positie van 
(relatieve) nieuwkomers op de meritocratische meetlat.  
 
Literatuur: 
 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: hoofdstuk 7: Rich and poor, pg. 142-151 (9 pg’s) 
 
Sandel MJ (2010) Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? H. 7: Het debat over 
positieve discriminatie, pp. 197-216 (19 pg’s) 

 
Ruben Gowrichan, In- en uitsluiting in Nederland. Een overzicht van empirische 
bevindingen, WRR Werkdocumenten nr. W122, Den Haag, pg. 7-41 (34 pg’s) 
 
Aanbevolen literatuur: 
 
J.W. Duyvendak & L. Verplanke (2013). Struggling to belong: social movements and 
the fight to feel at home. In: W. Nicholls, B. Miller & J. Beaumont (Eds.), Spaces of 
contention: spatialities and social movements, Farnham: Ashgate, pp. 69-83 (14 pg’s)  
  
 
Werkgroep 7 (vervalt)  -----Goede Vrijdag, werkgroep vervalt------ 

 
 
College 8:   

 
Slotdebat: de meritocratie, een vloek of zegen? 
 
Is de meritocratie rechtvaardig? Zo ja, hoe en waarom? En zo nee, waarom niet, en is 
er een alternatief denkbaar? Om deze vragen te behandelen wordt een prikkelend 
debat georganiseerd tussen Evelien Tonkens en een gastspreker. Naast dit debat, waar 
studenten ook een rol in hebben, zal er ruimte zijn voor vragen over de gehele cursus, 
ter voorbereiding op de eindopdracht.  
 

 Literatuur: 
 

Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 



 

 
 
 
 

 
 

Daarvan: hoofdstuk 8: Crisis, pg. 152-178 (24 pg’s) 
 
Young, M.D. (1994) [1958]. The rise of the meritocracy. Transaction Publishers. 
Daarvan: Introduction to the transaction edition. xi-xvii  
Indien je niet deze editie hebt: zie artikel getiteld ‘Meritocracy revisited’ (7 pg’s) 
 
Young, M.D (2006) Looking back on meritocracy. The Political Quarterly. Volume 
77, pp 73–77 (5 pg’s) 
  
Swierstra,T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Verdienste, respect en 
solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Daarvan: 
hoofdstuk 7: Naar een aidocratie. Conclusies, pg. 149-167 (18 pg’s) 
 
Van Stokkom, B. A. M. (2011). De noodzaak van verheffing. Over mateloosheid en 
de hegemonie van de'eigen keuze'-doctrine. Socialisme en Democratie, pg. 55-55 (10 
pgs) 
 
 
Werkgroep 8: 
 
Voorbereiding op tentamen  
Studenten werken samen in groepjes aan tekstbegrip, en klassikaal worden 
oefenvragen behandeld. Ook wordt het KAVV-portfolio ingeleverd, en vindt de 
evaluatie plaats.  
 
 


