
 

 

VORMING 
Proces van verwerving van een bepaalde identiteit 

 

IDENTITEIT 

 Het beeld dat iemand heeft 

- van zichzelf 

- naar anderen uitdraagt  

- kenmerkend voor hem is 

- afgeleid is van de groep waartoe hij behoort of juist niet toe behoort 

 

SOCIALISATIE 

 Proces van verwerving van cultuur ( van groep of samenleving) door  

- opvoeding 

- opleiding 

- omgang met anderen 

 

ACCULTURATIE 

Aanleren en verwerven van (elementen van)  een cultuur  waarin je niet geboren bent 

 

POLITIEKE SOCIALISATIE 

 Proces van verwerving van politieke cultuur door  

- opvoeding 

- opleiding 

- omgang met anderen 

 

CULTUUR 

Geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen van een 

groep of samenleving 

 

IDEOLOGIE 

Samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden over de wenselijke samenleving 

 

BINDING 
De relatie en onderlinge afhankelijkheid tussen mensen in 

- gezin, familie of groep 

- staat en maatschappij 

 

GROEPSVORMING 

 Ontstaan van bindingen tussen méér dan 2 mensen doordat ze  

- elkaar beïnvloeden  

- gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen 

 

SOCIALE COHESIE 

Het aantal en kwaliteit van bindingen die mensen met elkaar hebben door: 

- het gevoel lid van een groep te zijn 

- verantwoordelijk voor elkaar te zijn 

- een beroep op elkaar te kunnen doen 

 

POLITIEKE INSTITUTIE 

Complex van (formele) regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties 

regelen rond politieke macht en politieke besluitvorming 

 

SOCIALE INSTITUTIE 

Complex van (formele) regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties 

regelen 

 

REPRESENTATIE 

Vertegenwoordiging van een groep die optreedt namens die groep in (politieke) 

organisaties 

 

REPRESENTATIVITEIT 

 De mate waarin 

- politieke besluiten 

- standpunten 

- achtergrondkenmerken 

van de vertegenwoordigers overeenkomen met de groep die ze vertegenwoordigen 

 

CULTUUR 

 Geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen van een 

groep of samenleving 



 

 

VERANDERING 
Richting en tempo van ontwikkelingen in de samenleving en de (on)mogelijkheden om 

deze te beïnvloeden 

 

RATIONALISERING 

- Doelgericht ordenen en systematiseren van de werkelijkheid om die 

voorspelbaar en beheersbaar te maken 

- Doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief resultaat te 

behalen 

STAATSVORMING 

 Institutionalisering van politieke macht tot een staat 

 

DEMOCRATISERING 

Proces van verandering van machts- en  gezagsverhoudingen door meer inspraak en 

medezeggenschap van degenen met minder macht 

 

INSTITUTIONALISERING 

Proces van vastleggen van (formele) regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge 

relaties regelen 

 

INDIVIDUALISERING 

 Proces waarbij individuen in toenemende mate hun zelfstandigheid kunnen vergroten 

 

GLOBALISERING 

Proces van uitbreiding en intensivering van contacten en afhankelijkheden over zeer grote 

afstanden en over de landsgrenzen heen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERHOUDING 
De wijze waarop mensen of staten zich tot elkaar verhouden en van elkaar verschillen en 

de wijze waarop aan deze verschillen vorm wordt gegeven 

 

SAMENWERKING 

Proces waarbij partijen  

- hun handelen op elkaar afstemmen om daarmee 

- een gemeenschappelijk doel te bereiken 

 

CONFLICT 

 Situatie waarbij partijen  

- elkaar tegenwerken om elk  

- een eigen doel te bereiken 

 

MACHT 

 Het vermogen om met inzet van hulpbronnen 

- doelstellingen te bereiken 

- handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten 

 

GEZAG 

 Macht die als legitiem beschouwd wordt 

 

SOCIALE (ON)GELIJKHEID 

Situatie waarin verschillen tussen mensen gevolgen hebben voor hun maatschappelijke 

positie, wat blijkt uit ongelijke verdeling van welvaart, waardering en behandeling 

 

 

 

 

 


