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Bestuurswetenschap & Politicologie: Stephan Berndsen - Between error and evil. Dit proefschrift gaat over
de betrokkenheid van de overheid bij fatale ongevallen. Zulke ongevallen roepen
vragen op: dodelijk of ernstig lichamelijk letsel is immers precies wat overheden
zouden willen vermijden. Er bestond nauwelijks vergelijkend (casestudie) onderzoek
naar die incidenten. Stephan beschrijft en analyseert vijf cases en doet dit op basis
van een origineel theoretisch kader vanuit de literatuur over ‘error management’, ‘rule
breaking’, ‘integrity violations’, ‘organizational and state crime’ en de niet eerder in
empirisch onderzoek getoetste theorie van ‘administrative evil’. Het onderzoek
verbindt de onderzoeksvragen met empirisch onderzoek, analyseert dit op basis van relevante bodies of
knowledge met in context geplaatste conclusies. Het biedt vernieuwende perspectieven op de dynamiek waar
overheden mee worstelen in dit soort zaken. Lees de hele dissertatie.
Communicatiewetenschap: Anouk den Hamer - The impact of adolescents’ media use on cyberbullying
behavior. Waarom gaan jongeren die gepest worden zelf vaak ook – veelal online pesten? Anouk laat zien dat jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal
gedrag vertoond wordt meer cyberpesten dan jongeren die dit niet of nauwelijks
doen. Als verklaring ontwikkelde ze het ‘Cyclic Process Model’ dat beschrijft hoe
gepeste jongeren negatieve emoties zoals woede en frustratie ervaren. Die emoties
drijven hen naar media die asociaal en normoverschrijdend gedrag vertonen. Dit
versterkt het risico om zelf te gaan cyberpesten. Deze cyclus van gepest worden,
boosheid en frustratie, gevolgd door ‘antisociaal mediagebruik’ blijkt bovendien op de
lange termijn het negatieve gedrag te versterken. Vervolgens toont Anouk aan dat de manier waarop de jongeren
met hun emoties omgaan dit proces kan aanwakkeren dan wel afzwakken. Het onderzoek biedt een solide basis
om de cyberpestcyclus te doorbreken middels interventies, het versterken van de weerbaarheid en het
stimuleren van pro-sociaal gedrag. Lees de hele dissertatie .

Sociologie: Teodora Gaidyte - Explaining political participation in mature and post-communist democracies:
Why social trusts matters? Thus far not a single study has compared three forms of
political participation (voting, party politics and movement politics) in mature and
post-communist democracies. Moreover, Teodora argues why citizens in postcommunist countries would be less politically active. She argues that lower levels of
social trust in post-communist societies induce lower levels of internal and external
efficacy, which results in lower levels of political participation. The theoretical
discussion on social trust and political attitudes is complemented with a theoretical
discussion on how and why the relation between social trust and political attitudes might be different for mature
and post-communist democracies. The dissertation also comprises empirical chapters on why political
participation differs in mature and post-communist countries; on how political participation differs in postcommunist countries, but also what contextual peculiarities cause this difference. Read the entire dissertation.

