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Informatief 
samengevat 

Marlies Blesgraaf

Vanwege de afscheidsrede van Miek Laemers 
op 12 december 2019 wordt een bundel samen-
gesteld met bijdragen van academische beken-
den. Bij het brainstormen over de bijdragen 
voor deze bundel, was een van de opmerkingen 
dat er eigenlijk een samenvatting van de rubriek 
‘Informatief ’ in zou moeten komen, om te laten 
zien waar Miek zoal over geschreven heeft.1 Nu 
biedt de rubriek informatie over beleid, nieuwe 
literatuur en interessante activiteiten, waarbij 
de rubriek vooral laat zien wat de auteur uit de 
wetsvoorstellen, rapporten en artikelen heeft 
gehaald. Vanwege de vele pagina’s die deze 
rubriek in het archief van NTOR beslaat, was 
het uitvoeren van dit idee nog niet zo gemak-
kelijk: zo werd alleen al een lijst van de onder-
werpen die voorbij kwamen te omvangrijk. In 
plaats daarvan is gekozen voor een woordwolk, 
waarin de woorden worden getoond aan de 

1 Met dank aan dr. Johan Lievens LLM en dr. Rosanne 
tromp voor de brainstorm.

hand van het aantal keer dat zij voorkomen. 
Hoe groter een woord, hoe vaker het in de stuk-
ken stond. De periode waaruit artikelen werden 
meegenomen werd, vanwege de geldende 
woordlimiet van het programma beperkt tot 
veertien jaar (2005 tot en met 2019). 
Wat valt nu op aan de woordwolk? Het woord 
dat met afstand het meest voorkomt is onder-
wijs, wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is in 
een rubriek in NTOR over de nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van onderwijsrecht en 
-beleid. Andere woorden die veel worden 
gebruikt zijn scholen, ouders, leerlingen en stu-
denten. Nu het veel gaat over nieuw onderwijs-
beleid is het logisch dat ook belangrijke actoren 
als de Kamer, minister, staatssecretaris en de 
onderwijsraad niet ontbreken. Al met al geeft 
de woordwolk een informatieve samenvatting 
van de vaste rubriek Informatief.
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