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Een voornaam is een speciaal cadeau dat je aan je kind kunt geven. Wanneer ouders in Nederland 
nadenken over de naam van hun kind, houden ze dat vaak tot de geboorte geheim. Meestal denken 
ouders er heel lang over na en zoeken ze een naam met een betekenis of met een leuke klank. Veel 
ouders proberen ook een unieke naam te vinden om hun kind iets extra speciaals mee te geven.

De voornamen van mensen die in Nederland wonen, worden bijgehouden in de Nederlandse 
Voornamenbank. In die database valt op dat de populariteit van voornamen door de jaren heen 
verandert. Zo is de kans groter dat er bij jouw ouders iemand met de naam Jeroen of Linda in de klas 
zat dan dat er nu iemand bij jou in de klas zit met die 
naam. Terwijl in jouw klas eerder iemand zit die Sanne 
of Daan heet. Wie bij de Nederlandse Voornamenbank 
een naam invoert, ziet hoe vaak die naam gegeven 
is in de periode vanaf 1890 tot heden. Zo kun je zien 
dat Maria, zowel als eerste naam en als volgnaam, 
heel veel gebruikt werd, maar dat de populariteit van 
deze naam sterk is afgenomen. Hetzelfde geldt voor 
Johannes, terwijl bijvoorbeeld namen als Sanne of 
Daan een totaal andere ontwikkeling laten zien.

hoofdstuk 1:
de samenleving 
en het individu
§ 1.1 IDENTITEIT

Meer weten over de voornamen- 
en familienamenbank? Zie de 
website 1 .1 . Je kunt naar www.
maatschappij-wetenschappen.nl 
en kiezen voor leerlingen > vwo > 
hoofdstuk 1 . 

In de rest van dit boek staan 
meer verwijzingen naar nuttige of 
interessante informatie.

De komende paragrafen 
behandelen we telkens één 
kernconcept, zoals identiteit. 
Kernconcepten zijn de 
belangrijkste begrippen en een 
soort gereedschap waarmee je 
maatschappelijke verschijnselen 
beter kunt begrijpen. Op de 
website vind je korte filmpjes 
waarin elk kernconcept wordt 
toegelicht. In dit hoofdstuk gaat 
het over vier kernconcepten die 
bij het hoofdconcept Vorming 
horen.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.3 .

Op de kaart is het vaak of weinig voorkomen van de 
voornaam ‘Durk’ te zien. Welk patroon valt op?
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Referentiekader
Zoals gezegd kiezen ouders een voornaam vaak weloverwogen. Vroeger was de keuze beperkter 
en moesten ouders zich aan bepaalde ongeschreven regels houden. Het was gebruikelijk dat 
kinderen naar hun opa en oma vernoemd werden. Tegenwoordig gebeurt dat veel minder. Nu zijn 
er ouders die hun kind bijvoorbeeld dezelfde naam geven als een beroemdheid, terwijl andere 
ouders meer hechten aan de betekenis van een naam. 

Bepaalde namen zijn tijdelijk in de mode. Zoals vroeger kinderen vaak Maria en Johannes werden 
genoemd zo worden ze nu vaak Julia en Sem genoemd. Een voornaam geven aan een kind heeft dan 
ook te maken met iemands referentiekader. Een referentiekader is het geheel van kennis, ideeën, 
ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt. Een referentiekader wordt ook 
wel een ‘sociale bril’ genoemd. Iedereen kijkt, ziet en beleeft de wereld op zijn eigen manier, 
door zijn eigen sociale bril. Een boer laten aan tafel vindt de een vies en onfatsoenlijk, een ander 
kan er om lachen en in delen van China wordt het juist als een compliment beschouwd. Mensen 
kunnen over dezelfde gebeurtenissen verschillend denken en dat komt door hun verschillende 
referentiekaders.

Ook het geven van een voornaam is zo’n gebeurtenis, gedaan vanuit een eigen referentiekader. 
Ouders denken na over de naam waarbij ze onder andere worden beïnvloed door hun familie, hun 
omgeving en de tijd waarin ze leven. Daarmee zegt een voornaam dus iets over iemands ouders 
maar ook over de persoon zelf. Iemand die Johannes heet is waarschijnlijk in de 20e eeuw geboren 
en de kans is groot dat iemand met de naam Sem in de 21e eeuw is geboren. Een jongen die Anne 
heet komt waarschijnlijk uit het noorden van Nederland, iemand die Amira heet komt waarschijnlijk 
uit de Randstad. Iemands voornaam hoort bij wie diegene is en maakt daarmee onderdeel uit van 
zijn of haar identiteit. Het kernconcept identiteit gaat over beelden, over ideeën. Zoals jij een idee 
hebt over hoe Amerikanen zijn, zo hebben Amerikanen ook een beeld van Europeanen.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Identiteit is het beeld dat 
iemand van zichzelf heeft, 

dat hij uitdraagt en anderen 
voorhoudt en dat hij als 
kenmerkend en blijvend 

beschouwt voor zijn eigen 
persoon en dat is afgeleid 
van zijn perceptie over de 

groep(en) waar hij wel of juist 
ook niet deel van uitmaakt.

Aspecten van identiteit
Er zitten verschillende aspecten van identiteit in de definitie, namelijk: persoonlijk, sociaal en 
collectief. Persoonlijke identiteit is het beeld dat iemand van zichzelf heeft, zijn zelfbeeld. Mensen 
willen graag een positief zelfbeeld hebben en proberen dat ook uit te dragen naar anderen. Bij het 
opgroeien en ouder worden spelen die ‘belangrijke anderen’ ook een grote rol in de ontwikkeling 
van iemands zelfbeeld. Een individu ziet zichzelf ook vaak door de ogen van die belangrijke anderen 
en zo bepalen familie en vrienden in hoge mate hoe iemand naar zichzelf kijkt. 

Hoe iemand het beeld uitdraagt bepaalt weer hoe anderen over je denken. Als je bijvoorbeeld 
respect voor ouderen belangrijk vindt, kun je dit in je gedrag laten merken door in een volle bus op 
te staan voor een ouder iemand. Je draagt het dus uit, anderen kunnen het waarnemen. 

Naast ouders en vrienden zijn ook andere groepen belangrijk voor iemands identiteit. Mensen 
horen bij groepen, dat hoort bij onze sociale identiteit. Sociale identiteit is het deel van iemands 
zelfbeeld dat past bij de groepen waarvan hij deel uitmaakt. Dat wordt ook wel groepsidentificatie 
genoemd; iemand vindt dat hij bij een bepaalde groep hoort. De meeste mensen vinden het prettig 
om bij een groep te horen. 

De sociale identiteit kan de persoonlijke identiteit versterken. Door te laten zien dat je onderdeel 
bent van een groep kunnen mensen hun sociale identiteit uitdragen. Dat doe je bijvoorbeeld door 
een trainingsbroek te dragen met het logo van je favoriete sportclub, een religieus symbool of een 
gekleurd armbandje. En op deze manier kunnen anderen iemand met deze symbolen weer sociaal 
plaatsen. In moderne samenlevingen is het accent steeds meer verschoven van sociale naar 
persoonlijke identiteit. Ieder individu moet zijn eigen individuele wil, voorkeur en persoonlijkheid 
ontdekken en ontwikkelen. Ook sociale identiteiten moeten zo persoonlijk en authentiek mogelijk 
vorm krijgen.

Er zijn twee soorten collectieve identiteit, ook wel groepsidentiteit genoemd. Interne collectieve 
identiteit is het gezamenlijke zelfbeeld en wij-gevoel van meerdere mensen samen die zich 
beschouwen als een groep of gemeenschap. Dit is gebaseerd op een gevoel van sympathie (we 
zeggen later: op affectieve bindingen) met een groter geheel. Interne collectieve identiteit uit zich 
in saamhorigheidsgevoel of solidariteit. Het wij-gevoel kan overigens leiden tot een wij-zijdenken 
waarmee de eigen groep afgebakend wordt van andere groepen. Bijvoorbeeld door te stellen dat 
‘wij’ slimmer zijn en betere muziek luisteren dan ‘zij’. 

Bij externe collectieve identiteit gaat het om het beeld dat de samenleving heeft van een groep 
en wel het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vinden. Mensen hebben verwachtingen 
van het gedrag van anderen met een bepaalde identiteit. Van jou als leerling wordt verwacht 
dat jij je best doet om over te gaan en van de docent wordt verwacht dat hij zo goed mogelijk 
lesgeeft. Van hooligans bestaat het beeld dat het vandalen zijn die vernielingen aanrichten bij 
voetbalwedstrijden en bij fitgirls denken mensen aan slanke, gespierde vrouwen. Ook van landen 
bestaan beelden en verwachtingen. Het beeld van de Verenigde Arabische Emiraten is totaal 
anders dan dat van Zwitserland. De verwachtingen zijn ook anders.

Persoonlijke identiteit is het 
antwoord op de vraag ‘wie 
ben ik’?

Het begrip ‘belangrijke 
anderen’ verwijst naar mensen 
die in de vorming van iemands 
identiteit een rolmodel kunnen 
vormen, zoals ouders.

Sociale identiteit is het 
antwoord op de vraag ‘bij wie 
hoor ik’?

Interne collectieve identiteit is 
het antwoord op de vraag ‘wie 
zijn wij’?

Externe collectieve identiteit is 
het antwoord op de vraag ‘wie 
zijn zij’?

Twee schoolfoto’s. Op welke 
foto staan Greetje, Alie en 
Johanna en op welke foto 

staan Faye, Lisa en Noor? Hoe 
weet je dat?  

Een typerend Amerikaans 
straatbeeld. Past het bij het 

beeld van jou over de VS?

Identiteit in je vrije tijd: 
Welk beeld past beter bij 
‘zakenvrouw’ en welk beeld 
past bij ‘ontwikkelingswerker? 
Wat heeft dit te maken 
met sociale en collectieve 
identiteit?
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De vorming van identiteit
Identiteit wordt gevormd tijdens de opvoeding en is het resultaat van interactie met andere mensen. 
Ook kan de identiteit door anonieme socialisatoren, zoals de media, worden gevormd. Identiteit 
kan gezien worden als het ‘kruispunt’ van zelfbeeld en groepsbinding: het beeld dat iemand van 
zichzelf heeft wordt bepaald door de groepen waar hij toe behoort en waar hij zichzelf bij vindt 
horen. Een belangrijk aspect hiervan is bijvoorbeeld gender. Ieder kind ontwikkelt al vroeg een 
besef van zichzelf als vrouw, man of – minder vaak – geen van beide. Dit besef van genderidentiteit 
leidt zowel tot de ontwikkeling van een zelfbeeld als tot de ontwikkeling van een gevoel van 
groepslidmaatschap. Dit gevoel van groepslidmaatschap stimuleert identificatie. Mensen ervaren 
een groep als ‘eigen’ en proberen de bijbehorende positie, het perspectief en het gedrag hiervan 
over te nemen. Op deze manieren leren mensen zich vrouwelijk, mannelijk of op een andere wijze 
te gedragen.

Spanningen bij identiteit
Die beelden en verwachtingen van iemands identiteit kunnen ook tot spanningen leiden. 
Zo verwachten we vaak dat het voor artsen normaal is om een gezonde levensstijl te hebben. 
Een arts die rookt, zal dit misschien stiekem doen in plaats van openlijk bij collega’s. Er is dan 
spanning tussen de sociale identiteit en de persoonlijke identiteit van die arts. Een voorbeeld van 
de spanning tussen persoonlijke identiteit en externe collectieve identiteit is wanneer iemand bij 
een bepaalde groep hoort, maar die groep een slechte naam krijgt. Wil je dan nog wel met die 
groep geassocieerd worden? Die slechte naam en associatie kan iemand lang achtervolgen, zelfs 
wanneer men al lang geen lid meer is van zo’n groep. 

Er kan spanning optreden wanneer iemand lid is van meedere groepen. Als iemand de spanning 
voelt om te moeten kiezen tussen waar je bij hoort, bij welke groepen of personen, spreken we 
van een loyaliteitsconflict. In een modern land als Nederland is er al snel sprake van meerdere 
groepsidentiteiten. Bijna iedereen hoort wel bij meerdere groepen en zo is er sprake van 
meervoudige, overlappende identificaties. Een voorbeeld is iemand die zich identificeert met 
een vriendengroep van school en een sportvereniging en als er gekozen moet worden voor een 
groepsactiviteit op hetzelfde moment. Kies je dan voor je vrienden op school of je vrienden van de 
vereniging?

Verandering van identiteit kan ook spanning oproepen. Dat zie je bijvoorbeeld bij immigranten. 
Wanneer van nieuwkomers in een land wordt verwacht dat zij zich volledig aanpassen, botsen 
daar de collectieve, sociale en persoonlijke identiteit. De nieuwkomers moeten namelijk een deel 
van hun persoonlijke en sociale identiteit ‘achterlaten’, zoals waarden en normen waar mensen 
in hun oude land een positief beeld bij hadden. Immigranten uit een traditioneel land vinden het 
belangrijk om gezichtsverlies te voorkomen (schaamtecultuur), terwijl het in de dominante cultuur 
van Nederland belangrijker is dat iemand openlijk erkent dat hij fout zat (schuldcultuur).

Meer over cultuur leer je in 
§ 1 .3 . Zie de website 1 .3 voor 
meer over schuldcultuur en 

schaamtecultuur.

Verandering van identiteit
Aanpassing is een langzaam proces dat generaties kan duren, maar soms verandert identiteit 
tijdens een mensenleven. Stel dat iemand in zijn jeugd voetbalfan was en die voetbalclub een 
slechte naam krijgt, bijvoorbeeld door hooligans. Dan kan de band met die voetbalclub minder 
worden. Hetzelfde kan gebeuren wanneer hij ouder wordt, een baan krijgt of een relatie en kinderen 
krijgt. Niet alleen is de eerdere sociale identiteit dan minder nuttig, ook is deze minder belangrijk 
geworden. Je ziet dat ook bij jonge criminelen; als ze jong zijn, vinden ze hun vrienden belangrijker 
dan zich aan de wet houden. Als ze zich ‘settelen’ worden het vaak brave burgers. Veel jonge 
criminelen stoppen na hun 22e met het overtreden van de wet. 

Mensen streven continu naar een positieve identiteit voor zichzelf. We gaan er in een moderne 
samenleving vanuit dat je aan een positieve identiteit werkt, onder meer via sociale media, 
profielfoto’s en een groter cv. Vaak schetsen we naar buiten toe een ideaalbeeld van onszelf, zelfs 
als we ons rot voelen over wie we denken te zijn. Daarom is identiteit ook altijd in beweging en 
volgt het ook de trend en mode. Wie je bent wordt dus mede beïnvloed door wie je denkt dat je – 
volgens anderen - mag zijn. Dat heeft weer te maken met je referentiekader.

Tot slot
De voornaam maakt deel uit van onze identiteit. Iemands identiteit is wie hij is en bij welke groepen 
hij wel of niet hoort. Ook kunnen we spreken over de identiteit mét groepen en over de identiteit 
ván groepen. Identiteit en groepsidentificatie zijn een gevolg van socialisatie, een kernconcept dat 
centraal staat in de volgende paragraaf. 

Wat heeft identiteit te maken 
met ‘maskers dragen’? 
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§ 1.2 SOCIALISATIE

Als je pasgeboren kinderen vergelijkt met pasgeboren dieren valt het op dat kinderen veel hulpelozer 
zijn. Jonge zoogdieren zijn veel sneller in staat voor zichzelf te zorgen dan mensenkinderen. 
De onderlinge afhankelijkheid is bij mensen groter dan bij dieren. Wat opvalt is dat mensen na 
hun opvoeding ook meer verschillen dan volwassen dieren onderling. Deze lange periode van 
onvolwassenheid is een periode waarin mensen de cultuur van de mensen in hun omgeving 
overnemen, van de zogenoemde socialisatoren. 

De omgeving waarin we opgroeien heeft een grote invloed. Het gezin waarin je opgroeit geeft je 
een bepaald referentiekader. Dat referentiekader zou anders zijn wanneer je in een ander gezin zou 
zijn opgegroeid. Bepalen je ouders dus door hun opvoeding hoe jij je gedraagt? Of spelen anderen 
een belangrijke rol? 

Ouders voeden kinderen verschillend op. Sommige ouders zijn streng, andere ouders zijn vrijer. 
Daar komt bij dat kinderen ook op andere plekken leren hoe ze zich moeten gedragen. Buitenshuis 
gelden vaak andere regels dan thuis. Dat geldt zowel voor de school als voor bijvoorbeeld de 
sportclub of scouting. Op plaatsen waar mensen bij elkaar komen gelden steeds andere typische 
(gedrags)regels. Die regels buitenshuis kunnen zwaarder wegen. Te laat op school of op de training 
komen heeft vaak meteen consequenties, terwijl de meeste ouders niet zo streng zijn. Dat hele 
proces van het gedrag aanleren en aangeleerd krijgen noemen we het kernconcept socialisatie. 

Elementen van socialisatie
Socialisatie bestaat uit twee delen:
•  het proces van overdracht: mensen brengen de cultuur van een groep of samenleving over aan 

nieuwkomers. Een nieuwkomer in een samenleving is bijvoorbeeld een jong kind dat nog niet 
alle gedragsregels heeft aangeleerd. Mensen proberen anderen zich te laten gedragen zoals 
van hen verwacht wordt in die groep of samenleving. Zo leren ouders hun kinderen hoe zij zich 
moeten gedragen in de samenleving. Zoals respect hebben voor andere mensen en je hiernaar 
te gedragen door bijvoorbeeld ouderen met u aan te spreken. Maar een leerling op een nieuwe 
school is ook een nieuwkomer. Nu zijn het de leraren en klasgenoten die de nieuwkomer de 
gebruiken, regels en waarden leren. Ook immigranten zijn nieuwkomers, zij moeten de gebruiken 
van de nieuwe cultuur aanleren. Mensen die in Nederland komen wonen, ontdekken vaak tot hun 
schrik of verrassing dat het hier normaal is om in discussie te gaan met gezagsdragers. 

•  het proces van verwerving: in dit deel van het socialisatieproces maken mensen zich de cultuur van 
een groep of samenleving eigen. Mensen nemen de waarden en normen die ergens bijhoren over 
en internaliseren ze; ze maken zich een cultuur eigen. Een voorbeeld is dat je nu waarschijnlijk 
uit jezelf met mes en vork eet. Of dat je naar de wc gaat in plaats van in je luier plast. Het is je 
‘tweede natuur’ (cultuur) geworden. Het verwerven van een cultuur (internalisatie) vindt in diverse 
levensfasen plaats; het begint al snel na de geboorte, in de peuter- en kleutertijd. Vervolgens 
in nieuwe groepen (zoals vrienden, school en werk) waar je je aan regels leert conformeren. 
Socialisatie gaat je hele leven door. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.2.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Socialisatie is het proces van 
overdracht en verwerving van 

de cultuur van de groep(en) 
en de samenleving waar 

mensen toe behoren. Het 
proces bestaat uit opvoeding, 

opleiding en andere vormen 
van omgang met anderen.

De studie 
ontwikkelingspsychologie 

houdt zich bezig met het 
bestuderen van hoe mensen 

opgroeien in verschillende 
levensfasen. In het 

opdrachtenboek kun je hier 
meer over leren.

Imitatie en identificatie
Het lijkt nu alsof socialisatie altijd bewust, gepland en formeel gaat, maar meestal gebeurt het 
op een onbewuste, vanzelfsprekende en informele manier. Juist door alledaagse interacties en 
ontmoetingen gaan mensen gedrag van een ander imiteren en hun eigen gedrag aanpassen. 
Socialisatie verloopt vaak via identificatie: mensen leren door de positie, het perspectief en het 
gedrag over te nemen van iemand op wie zij menen te lijken, of op wie zij willen lijken.

In de leeftijdscategorie tien tot twintig jaar wordt de vriendengroep als socialisator belangrijk. In 
die groep leer je om zelfstandig ten opzichte van je ouders je afwegingen te maken. Zoals welke 
kleding leuk is bijvoorbeeld. Het proces van socialisatie vindt plaats waar mensen met elkaar 
omgaan, zoals vrienden die samen sporten of uitgaan. Die vormen een eigen groep en ontwikkelen 
daarbij hun eigen normen. In de opvoeding en in opleidingen wordt mensen aangeleerd hoe ze 
zich volgens de regels van die groep of de samenleving moeten gedragen. Naast vrienden, gezin 
en school zijn verenigingen, buurt, werk, overheid en media bekende socialisatoren.

Socialisatie is niet altijd positief. Via socialisatie krijgen mensen ook stereotypen en vooroordelen 
overgedragen: cultureel aangeleerde beelden, generalisaties en veronderstellingen, bijvoorbeeld 
over bepaalde groepen mensen. Dit leidt tot snelle, soms incorrecte oordelen over anderen. Een 
voorbeeld is bijvoorbeeld het liedje ‘Een Nederlandse Amerikaan’. Daarin worden Amerikanen als 
zwaarlijvig bestempeld en dat is een stereotype plaatje. Het is een vooroordeel om bij Amerikanen 
meteen te denken aan mensen die allemaal obesitas hebben. 

Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie
Socialisatie vindt plaats gedurende het hele leven en is het meest intensief in de kindertijd en 
jeugd, maar het is nooit af. Bij socialisatie maken we onderscheid tussen primaire, secundaire en 
tertiaire socialisatie.

De eerste vorm is primaire socialisatie. Dit is socialisatie binnen kleinere groepen en 
gemeenschappen. Het proeces verloopt informeel en vanzelfsprekend tussen mensen die direct 
met elkaar verbonden zijn, zoals het gezin en vrienden. Het gezin en de peergroup worden ook 
wel de primaire groepen genoemd. Dat zijn dus groepen waarin de leden een persoonlijke en 
emotionele band met elkaar hebben. In deze groepen vindt socialisatie in informele sfeer plaats, de 
regels staan niet op papier. Dat is ook niet nodig want iedereen vindt ze vaak heel vanzelfsprekend. 

Omdat het zo natuurlijk is wordt het ook wel onze ‘sociale huid’ genoemd of ‘je tweede natuur’. De 
waarden en normen die thuis in het gezin worden geleerd, zijn vaak zo normaal dat ze onderdeel 
kunnen worden van iemands identiteit. Ook het gedrag van vrienden, zoals de manier van praten of 
de kledingstijl, is iets wat iemand zich - zonder veel inspanning - eigen maakt omdat de deelnemers 
het normaal vinden.

Zien hoe makkelijk mensen 
gedrag van andere imiteren 
ook al is het nog zo irrationeel? 
Zie de website 1 .2.

Aangeleerde stereotypen en 
vooroordelen spelen een rol 
bij wij-zij denken en in- en 
uitsluitingsprocessen. Deze 
worden in § 3 .1 behandeld.

In de sociale wetenschappen 
worden vrienden de peergroup 
genoemd, naar het Engelse 
peer: een gelijke, een 
leeftijdsgenoot.

Het woord ‘normaal’ lijkt 
zo logisch maar wat de 
norm (normaal) is, wordt 
door verschillende groepen 
verschillend opgevat. Wat 
normaal is voor de een is 
onbegrijpelijk voor de ander. 
Meer weten over normaal en 
abnormaal? Zie de website 1 .2.

Welke verschillen en welke 
overeenkomsten zijn er tussen 
socialisatie op school en 
socialisatie bij het sporten? 
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Over onze huid dragen we kleren en de cultuur die iemand verwerft bij secundaire socialisatie 
wordt daarom ook wel ‘sociale kleren’ genoemd. In tegenstelling tot primaire socialisatie vindt 
secundaire socialisatie plaats in een formele of georganiseerde omgeving, zoals op school, op het 
werk of bij verenigingen (bijvoorbeeld sport of religieuze organisatie). In deze secundaire groepen 
nemen de groepsleden de waarden en normen van de groep over. Zij schikken zich, soms tijdelijk, 
naar de cultuur die daarin heerst. Zo moeten werknemers in een supermarkt zich houden aan 
bedrijfsregels, zoals het vriendelijk begroeten van de klanten, en leren leden van een sportclub 
zich te houden aan de regels van de sport. 

Bij de sociale kleren van secundaire socialisatie maken we keuzes; we kunnen zelf een school 
kiezen, van beroep veranderen en lid worden van een sportclub. Net als kleren kunnen we daarin 
dus kiezen en wisselen. Je bent wel beperkt in die keuze, zoals je ook beperkt bent in de keuze in 
je kleding. De een heeft bijvoorbeeld meer of andere kleren dan de ander. Zo zijn verschillende 
mensen ook lid van meer of minder groepen met verschillende normen. Bij familie gedragen 
mensen zich vaak anders dan op het werk en nog weer anders bij hun vrienden. 

Binding in secundaire groepen wordt versterkt door collectieve rituelen. Zo is een diploma-uitreiking 
een belangrijk ritueel op een school, is er bij een kerk bijvoorbeeld een ritueel rondom de doop 
van een baby en worden bij de finales van voetbalwedstrijden de winnaars soms op de schouders 
genomen. Zo hebben mensen op hun kantoor of op hun werk ook eigen ‘plechtige’ momenten, 
bijvoorbeeld wanneer ze bij elkaar worden geroepen voor een belangrijke mededeling. Door dit 
soort rituelen gezamenlijk op vaste momenten te beleven worden het gemeenschapsgevoel en de 
groepsidentiteit versterkt.

Tertiaire socialisatie vindt plaats door anonieme socialisatoren; actoren met wie mensen niet 
rechtstreeks een band hebben. Socialisatie vindt dan ook niet heel herkenbaar (expliciet) plaats, 
maar gebeurt impliciet, vaak zonder dat het opgemerkt wordt. Dat kan zijn door het lezen van 
literatuur, maar ook massamedia en sociale media zijn belangrijke socialisatoren. Media geven veel 
informatie door. Soms vindt socialisatie subtiel plaats door mensen in beeld bepaalde producten 
te laten kopen. Ook de overheid is een socialisator die vaak anoniem socialiseert. De overheid wil 
het gedrag van mensen beïnvloeden, bijvoorbeeld door verkeersregels of de plicht voor jongeren 
om naar school te gaan. Of subtieler zoals te denken valt aan een overheidscampagne om minder 
mensen te laten roken. Op die manier leert de overheid mensen gewenst gedrag aan. 

In kunst, literatuur, media en bij mensen die een voorbeeldfunctie of -rol hebben, speelt tertiaire 
socialisatie ook een rol om de cultuur van de huidige machthebbers in stand te houden. Het 
belang van media en dus tertiaire socialisatie is de afgelopen decennia snel toegenomen. Het 
toenemende belang van media in het dagelijks leven maakt het steeds lastiger om onderscheid te 
maken tussen ‘anonieme’ en bekende socialisatoren. 

Het onderscheid tussen de drie vormen van socialisatie wordt steeds lastiger. Inmiddels vindt 
primaire socialisatie ook plaats binnen formele instanties, zoals kinderopvangcentra. Naarmate 
mensen jonger en langer naar school gaan, begint scholing steeds meer de eigenschappen van 
primaire socialisatie te krijgen. 

Ook bij de doop in kerken is 
discussie over wat normaal 

is. Zo denken sommigen 
bij het woord ‘doop’ aan 

onderdompeling in water 
van volwassenen. Maar 

anderen hebben daarbij 
het beeld van een kind dat 

besprenkeld wordt. Deze twee 
groepen vinden hun eigen 

visie zo normaal dat ze soms 
weerzin ervaren bij het andere 

collectieve ritueel. Meer weten? 
Zie website 1 .2.

Een actor is een groep of 
persoon die betrokken 

is bij maatschappelijke 
vraagstukken. Dat kan een 

persoon of groep zijn of 
bijvoorbeeld een staat zoals 

Nederland.

Vooral de sociale media 
lijkt een vervaging te zijn 

tussen primaire en tertiaire 
socialisatie. De sociale media 

is interactief en persoonlijk 
en dat zijn kenmerken van 

primaire socialisatie.

Functies van socialisatie voor de samenleving
In deze paragraaf hebben we socialisatie vooral bestudeerd als proces dat fundamenteel is voor 
de vorming van elk individu. In de volgende paragraaf gaat het ook om de samenleving als geheel 
en over cultuur. Als we vanuit de samenleving naar socialisatie kijken, zien we dat het ook van 
fundamenteel belang is voor het voortbestaan van een samenleving. Stel je voor dat kinderen de 
taal of het dialect van hun ouders of omgeving niet meer overnemen, dan verdwijnt die taal of dat 
dialect. Door socialisatie verwerven mensen de opvattingen, waarden en normen die hen maken 
tot lid van een maatschappij. Als mensen niet meer leren hoe ze zich binnen een bepaalde groep of 
samenleving mogen en moeten gedragen, zal de cultuur van die groep of samenleving verdwijnen. 

Mensen zijn sociale wezens en afhankelijk van de groepen waartoe ze behoren. Samenleven kun 
je niet alleen en gedeelde waarden en normen maken samenleven eenvoudiger. Als iedereen 
zijn eigen waarden en normen eropna houdt, is het lastiger om samen de ‘spelregels’ van de 
samenleving te volgen. Samenleven in groepen vergroot dus samenwerking en dat vergroot de 
overlevingskansen van de groep. Tijdens het socialisatieproces ontstaat ook identificatie met 
anderen, en een besef van groepslidmaatschap, en hierdoor identiteitsontwikkeling van het 
individu gedurende de gehele levensloop. Ook gedragsregulatie is een belangrijke functie van 
socialisatie: doordat mensen normen en gedragspatronen internaliseren wordt gedrag van anderen 
meer voorspelbaar en dat maakt het samenleven overzichtelijker. Het is bijvoorbeeld prettig om 
een beetje te kunnen voorspellen hoe andere mensen in dezelfde samenleving je waarschijnlijk 
gaan begroeten, hoe je beste kunt samenwerken en wat de sociale spelregels zijn. 

Socialisatie heeft dus verschillende functies:
• continuering van een cultuur;
• verandering van een cultuur;
• identificatie van het individu met anderen, met een groep en een (sub)cultuur, en het besef van 

groepslidmaatschap van het individu;
• identiteitsontwikkeling van het individu;
• gedragsregulatie van het individu.

Tot slot
Socialisatie is een belangrijk kernconcept dat wordt bestudeerd bij vraagstukken rondom de 
vorming van mensen. Socialisatie bestaat uit twee delen: het proces van overdracht en het proces 
van verwerving. We onderscheiden primaire, secundaire en tertiaire socialisatie. Socialisatie is van 
fundamenteel belang voor zowel de vorming van een individu als voor het voortbestaan van een 
samenleving. 

Welke vormen van socialisatie 
herken je in de afbeelding?
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§ 1.3 CULTUUR

Mensen leren gedrag aan van andere mensen in hun omgeving maar soms is het opvallend hoe 
natuurlijk het gedrag van een dochter op dat van haar moeder lijkt. Dat kan bijna niet aangeleerd 
zijn, maar moet wel in de genen zitten. Of hoe komt het dat Nederlanders goed zijn in schaatsen? 
Zijn ze als goede schaatsers geboren of is ze dat aangeleerd en hoort het bij hun cultuur? Deze 
vragen hebben te maken met de kwestie of menselijk gedrag aangeboren of aangeleerd is.

Ieder kind heeft unieke eigenschappen zoals zijn of haar vingerafdruk of het DNA-profiel. Die 
eigenschappen zijn aangeboren, en dat wordt nature (Engels voor natuur) genoemd, het is je natuur. 
Het gaat dan over meer dan een vingerafdruk of DNA-profiel. Het gaat ook om de mogelijkheid te 
kunnen praten of te kunnen horen, terwijl ook een aangeboren afwijking of ziekte erbij kan horen. 
Zodra je woorden leest als ‘biologische factoren’, ‘genetische’ of ‘aangeboren’ gaat het over een 
verklaring van eigenschappen gebaseerd op nature. 

Daarnaast spelen ook aangeleerde eigenschappen een rol in je identiteit. Aangeleerd gedrag, 
nurture (opvoeding in het Engels) heeft te maken met de omgeving, de cultuur waarin iemand 
opgroeit en leeft. De cultuur is van invloed op wat iemand aanleert en afleert, wanneer iemand 
dat leert en hoe iemand dat leert. Bij alles wat een mens leert wordt hij voorbereid om te kunnen 
leven in de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Als je woorden leest als ‘omgevingsfactoren’, 
‘maatschappelijke oorzaken’ of ‘sociale interactie’ gaat het om een verklaring gebaseerd op nurture.

Het nature-nurture debat
De vraag of eigenschappen van mensen meer worden bepaald door natuur of cultuur staat centraal 
in het nature-nurture-debat. Biologische en erfelijke factoren verklaren het nature-deel. Het 
nurture-deel wordt verklaard door opvoeding en omgevingsfactoren (socialisatie en cultuur).

De Griekse filosofen Aristoteles en Plato verschilden van mening over de vraag waar eigenschappen 
van mensen vandaan kwamen. Plato gaf vaak nature als antwoord en Aristoteles eerder nurture. In 
de 19e eeuw werd de nature-verklaring erg populair: gedrag van mensen zou worden bepaald door 
hun genen. In de 20e eeuw zijn onderzoekers meer de nadruk gaan leggen op de omgeving van 
mensen. De ‘behavioristen’ (een tak binnen de ontwikkelingspsychologie) zijn van mening dat het 
meeste gedrag van mensen en dieren aangeleerd is. Zij hebben onder andere dieren nieuw gedrag 
aangeleerd dat niet meteen past bij hun natuur. Het beroemdste behavioristische experiment is dat 
met ‘de hond van Pavlov’. 

Er is al lang een debat over de vraag of eigenschappen van individuen meer door nurture dan 
door nature bepaald worden. De meeste wetenschappers beschouwen dit als een achterhaalde 
discussie. Het is volgens hen overduidelijk dat in de vorming van menselijk gedrag sprake is van 
een complex samenspel. Meerdere factoren spelen een rol: erfelijke aanleg, algemeen menselijke 
biologie, directe omgevingsfactoren en culturele factoren.  

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.4 .

Meer weten over het nature-
nurture-debat? Zie website 1 .3 .

Als je het teken voor ‘peace’ omdraait kijkt een ander naar de rug van twee vingers gespreid. In de 
Amerikaanse cultuur betekent dit gebaar gewoon vrede. Maar in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Australië is het een grove belediging voor mensen met gezag (ouders, leraren, agenten). 
Als je respect voor iemand wilt tonen, kijk je in Nederland iemand aan. Maar in veel culturen kijk 
je juist naar beneden en toon je je onderdanigheid. Wat voor de één normaal is, is dat voor een 
ander niet. Dat geldt ook voor inwoners uit Estland die onbeperkt gebak eten op een verjaardag 
en Russen die jarigen aan de oren trekken. Zo is Tweede Kerstdag een feestdag in de Nederlandse 
cultuur, maar kennen ze die dag in de Verenigde Staten niet. Hoe mensen zich gedragen en welke 
regels daarbij gelden is een belangrijk studieobject van maatschappijwetenschappen. Maar hoe 
weet je nou wat normaal gedrag is en wat niet?

Cultuurelementen
De manieren van kleden en het vieren van een verjaardag horen bij groepen mensen die dezelfde 
cultuur hebben. Het kernconcept cultuur bestaat uit elementen die mensen met elkaar delen, 
een gemeenschappelijk referentiekader. Die elementen zijn op de eerste plaats waarden, maar 
ook voorstellingen, opvattingen, uitdrukkingsvormen en normen horen bij cultuur. Er is dus een 
onderscheid te maken tussen de cultuur die mensen in hun hoofd meedragen, zoals gedachten, 
en de cultuur die aan de buitenkant van mensen te zien is, zoals kleding. 

Wat mensen in hun hoofd meedragen:
• waarden: idealen, zoals gelijkheid, vrijheid en veiligheid.
• opvattingen: ideeën die passen in een samenhangend geheel van denkbeelden en overtuigingen, 

zoals een islamitisch, een links of een hedonistisch waardensysteem.
• voorstellingen: beelden, ideeën, verhalen die mensen hebben over een gebeurtenis, bijvoorbeeld 

over een oorlog waardoor een land onafhankelijk werd. Of een heldhaftige gebeurtenis uit het 
verleden, zoals de Tachtigjarige Oorlog. Van hieruit geven mensen betekenis aan wat ze om zich 
heen zien.

Wat je aan de buitenkant kunt zien of merken:
• uitdrukkingsvormen: bijvoorbeeld symbolen als een kruis (voor christenen), de hamer en sikkel 

(voor communisten) of de Nederlandse klompen en molens. Maar ook kapsels (hanenkammen of 
juist kale koppen) en taal. Dit zijn materiële aspecten van cultuur. Deze worden hieronder verder 
uitgelegd.

Hoe gedrag geregeld wordt:
• normen: gedragsregels die horen bij waarden, zoals de regel ‘ik scheld andere mensen niet uit’. 

Die hoort bij de waarde ‘respect’. Deze normen zitten dus ook in het hoofd van mensen en die 
nemen ze mee als ze naar andere groepen gaan of in andere samenlevingen zijn.

• instituties: een geheel aan gedragsregels die het gedrag van mensen reguleren. Bijvoorbeeld 
regels rondom huwelijk of politiek bedrijven. Taal kunnen we ook een institutie noemen omdat 
in een gezamenlijke taal de werkelijkheid wordt verwoord. Mensen met dezelfde taal gebruiken 
vaak dezelfde symbolen. 

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid
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Cultuur is het geheel 
van voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, 
opvattingen, waarden en 
normen die mensen als lid 
van een groep of samenleving 
hebben verworven.
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Materiële en immateriële aspecten van cultuur
De elementen van een cultuur zijn soms wél aan de buitenkant te zien en soms niet. De 
uitdrukkingsvormen herken je als buitenstaander vaak direct, maar de waarden zijn niet altijd direct 
herkenbaar. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de materiële en immateriële aspecten van 
een cultuur. Materiële aspecten van een cultuur zijn tastbaar en concreet, zoals: 
• gebouwen, monumenten of jaren 30-woningen;
• producten, denk aan frisdranken die horen bij de westerse cultuur;
• gebruiksvoorwerpen, zoals die bij opgravingen gevonden worden en die daarmee iets leren over 

waarden en normen uit vroegere culturen. 
• kunst, schilderijen uit de middeleeuwen die verschillen van schilderijen uit de moderne tijd.

Immateriële aspecten van cultuur zijn de zaken die je niet meteen ziet, maar die wel belangrijk 
zijn voor de mensen en hun gedrag. Op basis van bepaalde waarden is het ene gedrag wenselijk 
en het andere niet. Zo staat in de Nederlandse Grondwet dat mensen niet gediscrimineerd mogen 
worden (waarde: gelijkwaardigheid), maar kijken mensen in andere culturen soms vreemd op als je 
gelijke rechten voor bijvoorbeeld lhbti’ers bepleit. Soms sluiten materiële en immateriële aspecten 
op elkaar aan, zoals het patriottisme in de Verenigde Staten. Dat zorgt er namelijk voor dat op bijna 
alle scholen ’s morgens de Amerikaanse vlag begroet wordt met het zweren van een eed aan de 
vlag.

Culturen zijn relatief
Al die elementen, zoals waarden en normen die bij een cultuur horen, worden door middel van 
socialisatie overgedragen op de volgende generatie, maar dat wil niet zeggen dat culturen 
onveranderlijk zijn. In Spanje bestaat al eeuwenlang de traditie van het stierenvechten. Dat vinden 
veel Spanjaarden normaal (de norm). Maar de laatste decennia zijn er ook Spanjaarden die dit 
een vorm van dierenmishandeling vinden. Zij vinden dat de cultuur en traditie moet wijken voor 
dierenrechten. Culturen kunnen (langzaam) veranderen en zijn dan ook relatief te noemen, ze zijn 
plaats- en tijdgebonden. 

Tot slot
Voor het verklaren van gedrag en eigenschappen van mensen zijn al sinds de Griekse oudheid 
verklaringen gezocht die meer nature (aangeboren) of meer nurture (aangeleerd) oorzaken 
aangaven. Tijden veranderen en je zult merken dat het ene moment de nature-verklaring populair 
is en het andere moment de nurture-verklaring. Tien jaar geleden werden de verschillen tussen 
mannen en vrouwen graag benadrukt en tegenwoordig de overeenkomsten. 

Wat in een samenleving of groep ‘normaal’ gedrag is, wordt door de cultuur van die groep bepaald. 
Cultuur bestaat uit elementen zoals waarden en normen. We kunnen materiële en immateriële 
aspecten van een cultuur onderscheiden. Culturen zijn relatief, ze zijn plaats- en tijdgebonden. 
Dat betekent dat culturen langzaam veranderen. In de volgende paragraaf lees je daar meer over. 

 § 1.4 ACCULTURATIE EN SOCIALISATIE

Niet iedereen in een land heeft dezelfde cultuur. Sommige groepen in Nederland hangen 
bijvoorbeeld wel dezelfde waarden en normen aan maar gebruiken een andere taal. Zo hebben we 
in Nederland niet alleen het Standaardnederlands als officiële taal maar ook het Fries in Friesland, 
het Engels op de eilanden Saba en Sint-Eustatius en het Papiaments op Bonaire. Erkende regionale 
talen zijn het Nedersaksisch en het Limburgs. In deze paragraaf leer je nieuwe begrippen die bij 
cultuur passen en het kernconcept acculturatie dat bij het leren van een nieuwe cultuur past. 

Delen en afwijken van en afzetten tegen cultuur
Culturen horen bij groepen mensen, maar natuurlijk gedraagt niet iedereen in een land zich 
hetzelfde. Zo dragen veel Mexicanen geen sombrero en zijn er veel Nederlanders die geen 
Sinterklaas vieren, drop eten of Koningsdag vieren. 

Daarom wordt vaak gesproken over een dominante cultuur. De dominante cultuur is de cultuur 
van de groep in de samenleving met de invloedrijkste politieke of economische positie. Dit is vaak, 
maar niet altijd, de grootste groep. Bij de dominante cultuur in Nederland hoort het spreken van de 
Nederlandse taal, terwijl bij de dominante cultuur in Duitsland Duits spreken de norm is. Ook zal 
iedereen in Nederland de democratie en rechtsregels die hier gelden moeten accepteren, maar in 
China gelden heel andere regels op dat gebied.

Naast de dominante cultuur zijn er subculturen: levensstijlen die overlappen met de dominante 
cultuur, maar er deels van afwijken. Bekende voorbeelden van subculturen zijn verschillende jeugd- 
of jongerenculturen. Het gaat dus om kleinere culturen die licht afwijken van de dominante cultuur. 
Iedereen zit in verschillende subculturen tegelijkertijd: die van een gezin, die van school, die van 
geloofs- en sportvrienden. Er zijn ook grotere subculturen. Hierboven leerde je al dat culturen 
relatief en dynamisch zijn: plaats- en tijdgebonden. Een voorbeeld van een plaatsgebonden 
subcultuur is een regio waar mensen hun eigen taal spreken, zoals in Vlaanderen en Wallonië. 
Voorbeelden van tijdgebonden subculturen zijn jeugdculturen met hun eigen taalcodes, 
kledingstijlen en muziekvoorkeuren. 

Ook immigranten zullen bij aankomst in Nederland niet meteen alle elementen van de Nederlandse 
cultuur kunnen overnemen (het proces van acculturatie, zie verderop in deze paragraaf). Ze dragen 
hun originele cultuur in hun hoofd mee en zitten tussen verschillende culturen in. Dat is ook tussen 
verschillende generaties van immigranten te zien; de oude cultuur wordt langzaam verdrongen 
door de nieuwe dominante cultuur. En tegelijk beïnvloedt de subcultuur van immigranten ook weer 
de dominante cultuur. Zo zijn de woorden ‘gabber’ (Joodse oorsprong) en ‘mattie’ (Surinaamse 
oorsprong) voorbeelden van hoe subculturen de dominante cultuur kunnen beïnvloeden. 

Er zijn in samenlevingen mensen die niet willen horen bij de dominante cultuur. In zo’n geval 
spreken we van een tegencultuur. Deze mensen zetten zich vaak af tegen belangrijke waarden van 
de dominante cultuur. Ze accepteren bijvoorbeeld de democratie en de regels die daarbij horen 
niet. Een voorbeeld daarvan zijn terroristische groepen. Of ze zijn het niet eens met de inrichting 
van de economie omdat bedrijven te veel winst maken en dat dit ten koste gaat van de zwakkeren 
in de wereld. Deze anti-globalisten (ook wel ‘anders-globalisten’ genoemd) die zich in kleding en in 
organisatie afscheiden van de rest van de samenleving zijn ook een voorbeeld van een tegencultuur.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.4 .

Licht toe dat de regenboogvlag 
een materieel aspect van 

cultuur is met een immateriële 
betekenis. En hoe zit dat bij de 

Nederlandse ‘driekleur’?

Welke afbeelding past 
bij dominante cultuur, 
tegencultuur of subcultuur?
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Bijzondere vormen van socialisatie
Bij socialisatie onderscheiden we twee vormen. Beiden hebben te maken met wanneer iemand iets 
aanleert: bij het begrip enculturatie leert iemand de cultuur aan waarin hij geboren wordt en bij het 
kernconcept acculturatie gaat het juist om het aanleren en verwerven van een andere cultuur of 
elementen daaruit, dan die waarin iemand is opgegroeid. Denk aan migranten die een nieuwe taal 
moeten leren of aan niet-gelovigen die zich op latere leeftijd bekeren tot een bepaalde religie. Ze 
moeten dan andere waarden en normen internaliseren. 

In Nederland denken we misschien meteen aan inburgeren: een immigrant leert in een cursus hoe 
hij of zij een goede Nederlander moet zijn. Maar acculturatie is niet makkelijk. Zie het als iemand 
die zichzelf moet herprogrammeren: het overschrijven van een deel van het referentiekader. Maar 
het is moeilijk een sociale huid snel te vervangen. 

Een mooi voorbeeld van verandering van een cultuur is Halloween. Onder invloed van de 
Amerikaanse media (Hollywood) vieren steeds meer Nederlanders Halloween. De oorsprong van 
Halloween ligt in een oud Keltisch feest waarbij mensen zich verkleedden om boze geesten te 
verjagen. De datum, 31 oktober, is een dag voor het christelijke Allerheiligen dat op 1 november 
valt. In de loop der eeuwen is er vanuit die twee feesten in Engelstalige landen een combinatie 
ontstaan: Halloween. Door de invloed van de media wordt het steeds meer een onderdeel van de 
Nederlandse cultuur. Culturen veranderen, zij het heel langzaam. 

Socialisatie is milieuafhankelijk
Er zijn merkbare verschillen in de socialisatie die mensen ervaren, afhankelijk van het gezin 
waarin ze opgroeiden. We noemen de sociaal-economische verschillen tussen gezinnen ‘milieu’s’. 
Socialisatieprocessen zijn sterk milieuafhankelijk. De verschillen die hierdoor ontstaan leiden ook 
tot sociale ongelijkheid, die kunnen worden overgedragen naar volgende generaties. Zo is de kans 
dat iemand hoger opgeleid wordt groter wanneer hij hoger opgeleide ouders heeft. Kinderen van 
hoger opgeleide ouders leren gemiddeld langer door dan kinderen van lager opgeleide ouders. 
Sociaal wetenschappers noemen dit dan ‘sociaal overgeërfd’. Dat komt door de invloed van 
belangrijke anderen in de nabije sociale omgeving zoals ouders en leeftijdgenoten. 

Sommige mensen hebben dus meer kansen dan anderen door het milieu waarin ze opgroeien. We 
maken hierin onderscheid tussen economisch, sociaal en cultureel kapitaal. 
• economisch kapitaal is (financieel) bezit of een hoog inkomen; 
• sociaal kapitaal zijn de connecties, netwerken de mate van respect die mensen genieten; 
• cultureel kapitaal zijn culturele competenties, waaronder kennis, houdingen, opvattingen en 

smaak die kenmerkend zijn voor hoge sociale posities.

Deze vormen van kapitaal spelen een rol tijdens de socialisatie. Zowel van ouders op kind, maar 
ook via formele scholing en opleiding. Sociale verschillen werken door in het socialisatieproces en 
houden daardoor langdurende verschillen tussen sociale klassen in stand.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Acculturatie is het aanleren 
en verwerven van een andere 
cultuur of elementen daaruit, 

dan die waarin iemand is 
opgegroeid.

In § 1 .2 werd als één van de 
functies van socialisatie al 

aangegeven dat socialisatie 
een cultuur kan veranderen. De 

vijf functies gelden niet alleen 
voor een hele cultuur maar ook 

voor subculturen.

Het kernconcept sociale 
ongelijkheid wordt in § 2.1 

besproken en houdt in dat 
sommige verschillen tussen 

mensen tot gevolg hebben dat 
deze mensen ongelijke kansen 

hebben in de samenleving.

Socialisatie is niet kopiëren-plakken
Hoewel socialisatie een proces is waarbij leden van een groep of samenleving beter kunnen 
omgaan met anderen, is het niet zo dat iedereen door socialisatie dezelfde dingen ervaart of 
beleeft. Dat betekent niet dat iedereen in een cultuur hetzelfde denkt, voelt, vindt of doet. Zelfs 
als een groep uit ongeveer dezelfde mensen bestaat, heeft niet iedereen dezelfde socialiserende 
ervaringen. Socialisatie is voor vrouwen anders dan voor mannen, voor armen anders dan voor 
rijken. Sommige mensen hebben één culturele achtergrond (monocultuur) en anderen twee 
culturele achtergronden (bicultuur). Dus zij hebben elk een andere socialisatie ervaren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan iemand die thuis opgroeit in de ene cultuur maar op school met een andere 
cultuur te maken krijgt. 

Socialisatie is dus niet een soort kopiëren en plakken van de gewoonten en cultuur op de 
ander. Tijdens het socialisatieproces kunnen tegenstrijdige waarden worden overgedragen. Den 
bijvoorbeeld aan het gegeven dat kinderen in de Nederlandse cultuur zowel kritisch moeten 
nadenken als ook moeten leren gehoorzamen. Je kunt niet spreken over dé Nederlandse cultuur of 
over één proces waarin die cultuur via socialisatie wordt overgedragen. Mensen zijn namelijk ook 
onderdeel van subgroepen die dé cultuur net even anders overdragen. En individuen kunnen voor 
een deel eigen keuzes maken uit het aanbod van cultuurelementen dat zij op hun weg tegenkomen. 

Kortom, socialisatie is niet alleen een proces van overdracht van een cultuur maar ook van de 
verwerving van die cultuur. En individuen kunnen een ander beeld van zichzelf hebben (identiteit) 
dan van de cultuur waar ze in leven en deze proberen te veranderen. Socialisatie is dus niet alleen 
een cultuur overdragen of verwerven maar kan een cultuur ook veranderen. 
 
Tot slot
Culturen zijn relatief, ze zijn plaats- en tijdgebonden. In landen, streken of steden is er vaak 
sprake van een dominante cultuur, meestal met enkele subculturen. Ook kun je spreken van 
een tegencultuur. Culturen worden door middel van socialisatie overgedragen aan nieuwe leden 
(kinderen of immigranten). Er zijn bijzondere vormen van socialisatie, zoals acculturatie. Bij 
acculturatie bestuderen we hoe mensen andere cultuurelementen aanleren en verwerven. 

De socialisatie van individuen is ook afhankelijk van het sociale milieu waarin mensen zijn 
opgegroeid. Socialisatie is niet top-down waarbij de cultuur wordt gekopieerd en geplakt op 
een individu. Individuen kunnen samenlevingen ook veranderen. In de volgende paragraaf ga je 
ontdekken hoe culturen kunnen veranderen in de tijd. 

Native Americans toen en nu: 
in hoeverre is hier sprake van 

acculturatie? 
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§ 1.5 VORMING IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan we de veranderingen in de Nederlandse 
samenleving beschrijven. We beschrijven de veranderende waarden en normen in de samenleving, 
waar het gaat om samenlevingsvormen (gezinnen). Dit doen we aan de hand van vier kernconcepten 
van het hoofdconcept Verandering: individualisering, globalisering, democratisering en 
institutionalisering. Daarbij bestuderen we enkele perioden van de afgelopen decennia waarin 
samenlevingsvormen zijn veranderd. Je zult telkens zien dat de veranderingen in een groter 
geheel van ontwikkelingen passen. In deze paragraaf gaan we een klein stukje terug in de tijd en 
behandelen het kernconcept individualisering en een deel van globalisering.

Het kernconcept individualisering is het proces waarbij individuen in toenemende mate hun 
zelfstandigheid op verschillende gebieden in de samenleving kunnen vergroten. Vooral na de jaren 
tachtig werd individualisering zichtbaar. Onder andere door de vrouwenemancipatie kwam er meer 
sociale gelijkheid in het gezin, de rollen van vaders en moeders gingen minder verschillen. De 
verzorgingsstaat gaf ieder individu meer mogelijkheden om hun eigen leven in te richten. 

Individualisering en het gevolg voor de verandering van de Vorming
De veranderingsprocessen zorgden ook voor een verandering in de cultuur. Er werd anders 
gekeken naar relaties. Mensen hadden andere waarden en normen dan de generaties voor hen. 
Eerder keurden veel mensen bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen af en was ook echtscheiding 
eerst nauwelijks toegestaan. Beide werden steeds meer geaccepteerd en in de zeventiger jaren 
veranderden de wetten. Echtscheiding werd makkelijker omdat in 1971 de scheidingswet van kracht 
werd. Ongehuwd samenwonen werd steeds meer geaccepteerd. Van de mensen die aan het eind 
van de vorige eeuw gingen trouwen, had negentig procent eerst ongehuwd samengewoond.

In deze periode begon de ontkerkelijking. We noemen dit proces secularisering. Veel mensen 
identificeerden zich minder met een religie. Als ze gelovig bleven trokken ze zich minder aan 
van religieuze gezagsdragers zoals dominees of pastoors. De beleving van iemands geloof is 
steeds meer een zaak van het individu geworden, ook al is het uiten van geloof via religie vaak een 
collectief gebeuren, denk aan kerkdiensten of vieringen. 

Secularisering en individualisering zijn mogelijk ontstaan door de groei van de welvaart vanaf 
de jaren vijftig. In deze tijd ontstond langzaam maar zeker de verzorgingsstaat in Nederland. Als 
mensen genoeg welvaart hebben om zelfstandiger te kunnen leven (individualisering) hebben ze 
andere mensen of instituties, zoals een kerk, minder nodig. 

De overgang van een traditionele samenleving naar de moderne samenleving heeft ook invloed 
gehad op de socialisatie. De socialisatie door de ouders werd zwakker en die rol werd overgenomen 
door vrienden (peer group) en de opkomende media. De rol van de school als socialisator nam vanaf 
de jaren tachtig flink toe want kinderen gaan eerder naar en blijven langer op school. Socialisatie 
vindt dus steeds meer op school plaats en minder in het gezin.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 19.2 en eindterm 20.3 .

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Individualisering is het 
proces waarbij individuen 

in toenemende mate 
hun zelfstandigheid op 

verschillende gebieden in de 
samenleving kunnen vergroten.

Meer weten over de 
ontkerkelijking in Nederland? 

Zie website 1 .5 .

Het moderne gezin
Binnen gezinnen werd de individualisering ook zichtbaar. Ouders vonden zelfontplooiing en de 
ontwikkeling van hun kind belangrijker dan gehoorzaamheid. Ook de gelijkheid tussen vaders en 
moeders nam toe. Zowel wat gezinsinkomen als zorgen voor het gezin betreft, verdeelden ouders 
dit steeds meer in gelijke mate. 

Het kostwinnersgezin (bevelshuishouden) bleef wel bestaan maar werd veel minder populair. 
Binnen het moderne gezin ontstonden er twee varianten.

Modern gezin: egalitair
Gelijkheid tussen man en vrouw is in het egalitaire gezin voor een groot deel gerealiseerd. 
Beiden werken ze binnens- en buitenshuis, dat is (meer) gelijk verdeeld. De kinderen en ouders 
onderhandelen in dit democratische gezin vaak met elkaar. In dit type gezin hebben kinderen dus 
iets in te brengen, maar hebben ze niet alles voor het zeggen.

Modern gezin: geïndividualiseerd
Voor gezinsleden van een egalitair gezin is onafhankelijkheid een belangrijk doel. Bij deze, vaak 
rijkere, gezinnen werken ouders allebei. De huizen zijn meestal wat groter en de kinderen hebben 
een grotere eigen kamer. Het huishouden wordt uitbesteed. De zelfontplooiing van kinderen staat 
centraal, maar ook ouders moeten zichzelf kunnen ontwikkelen. Het streven is om financieel en 
emotioneel zelfstandig te zijn.

Individualisering past bij moderne samenlevingen 
Individualisering is een opvallend proces bij het moderner worden van een samenleving zoals 
die van Nederland. Veel mensen hebben de afgelopen decennia hun afhankelijkheid van gezin, 
sociale klasse, kerk, arbeid of huwelijk weten te verminderen. Van individuen wordt verwacht dat 
zij, veel meer dan vroeger, zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen en het aangaan van sociale 
betrekkingen.

Dit betekent niet dat een individualistische samenleving moet ontstaan waar niemand meer bij 
een groep hoort. Sociale structuren zoals de gezinsstructuur verdwijnen niet. Wel is het zo dat het 
individu als een nieuwe sociale eenheid wordt erkend. Voor individualisering werd nauwelijks over 
individuen gesproken; mensen werden gezien als onderdeel van sociale structuren, zoals van een 
familie, klasse of stand. 

Wel is het zo dat de betekenis van traditionele sociale instituties zoals gezin en huwelijk verandert. 
Een modern individueel persoon laat zich in zijn denken en gedrag minder vanzelfsprekend en 
eenduidig door de normen van deze instituties leiden. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Ouders, 
school en overheid kunnen een norm hanteren, zoals: ‘je moet je best doen’. Dat betekende vroeger 
vooral gehoorzaamheid en aanpassen aan de verwachtingen van ouders, school en overheid. Maar 
door individualisering gaan mensen zelf een betekenis geven voor die norm. Ze maken hun eigen 
vertaalslag, interpreteren normen op hun eigen wijze. Men kiest zelf of de normen worden gevolgd 
of niet.

In § 3 .3 leer je wat sociale 
instituties precies zijn. Voor nu 
is het handig om te weten dat 
het sociale regels die we als 
samenleving erg belangrijk 
vinden.

Een kostwinnersgezin in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw 

met Kerst.

In welke foto’s herken je 
kenmerken van moderne 
gezinnen?
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Kanttekening bij meetbaar maken van individualisering
De kanttekening moet gemaakt worden dat empirisch (meetbaar) bewijs voor individualisering niet 
overal even sterk te vinden is. Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen we concluderen 
dat onderscheid te maken is voor wat betreft de individualisering tussen verschillende groepen, 
cohorten, perioden, bevolkingsgroepen, landen, regio’s en levenswijzen. Ook de veranderingstermijn 
kan verschillen. Individualisering is bijvoorbeeld sterker te zien in stedelijke gebieden bij mensen 
met een Nederlandse herkomst maar is minder sterk te zien in dorpen of bij religieuze groepen. 

Bij het vak maatschappijwetenschappen zul je gaan merken dat onderzoek door sociale 
wetenschappers naar processen in de samenleving zelden leidt tot algemene wetmatigheden. In 
de natuurwetenschap kan gesproken worden over natuurwetten die universeel geldig zijn maar dat 
is bij het bestuderen van samenlevingen niet zo. We bespreken vanaf hoofdstuk 4 hoe er dan wel 
wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en welke conclusies mogen worden getrokken.

Negatief aan individualisering
Het nadeel van individualisering is dat de moderne samenleving sterk hecht aan eigen 
verantwoordelijkheid en ervan uitgaat dat mensen zichzelf helpen bij moeilijkheden. Dat kan leiden 
tot minder solidair gedrag. Een vaak genoemd nadeel van individualisering is het toenemend 
egoïsme en het dreigend uiteenvallen van de samenleving omdat veel mensen hun bindingen 
met anderen kwijtraken. Ook een toename van eenzaamheid wordt in verband gebracht met 
individualisering. 

Positief aan individualisering
Individualisering kan ook als een positief proces worden gezien omdat er sprake is van een 
emancipatieproces dat gekenmerkt wordt door een toename van individuele vrijheid, de vrijheid 
om een eigen weg te gaan en de wil om veelal onbeperkt van het leven te genieten. Kinderen en 
jongeren worden beoordeeld op hun eigen gedrag en capaciteiten. Het gezin waar ze uit komen 
speelt steeds minder een rol. Dat betekent meer kansen om zelf te kiezen en ook meer kansen 
om carrière te maken zonder dat er veel naar je afkomst wordt gekeken. Een arbeidersjongen kan 
daardoor naar de universiteit gaan en een meisje mag nu ook technische bedrijfskunde studeren. 

Dankzij technologische uitvindingen zoals het internet vinden bijvoorbeeld fans van een bepaalde 
film, muziekstijl of game elkaar makkelijker. Als gevolg van de individualisering vinden we dat ook 
normaler dan de bindingen in een traditionele samenleving, die vooral bepaald worden door de 
omgeving en afkomst. Daarin gelden normen zoals ‘je mag niet omgaan met die en die groepen 
mensen’ of ‘je hoort die en die bindingen met onze eigen mensen te onderhouden’. 

Globalisering
Een tweede invloedrijk veranderingsproces is globalisering. Dit wordt ook wel eens mondialisering 
genoemd en houdt simpelweg in dat landsgrenzen vervagen. De bindingen en afhankelijkheden 
tussen mensen wereldwijd neemt toe. Processen aan de ene kant van de wereld hebben gevolgen 
voor andere delen van de wereld. Globalisering vindt plaats op tal van terreinen, waaronder 
economisch, juridisch, politiek, sociaal-cultureel en ecologisch gebied

Globalisering is van invloed op Vorming (dit hoofdstuk), Verhouding (hoofdstuk 2) en op Binding 
(hoodstuk 3). In deze paragraaf kijken we alleen naar de invloed van globalisering op de socialisatie, 
acculturatie, cultuur en identiteit van mensen en samenlevingen. 

Er wordt bij globalisering wel eens gesproken van een global society: een gemeenschap van 
wereldburgers. Migratiestromen zijn toegenomen en er is meer culturele uitwisseling. Op 
communicatiegebied is vrijwel de gehele wereld met elkaar verbonden. Dat heeft natuurlijk 
gevolgen voor de samenleving en voor individuen.

Zo is het voor individuen makkelijker om een zelfgekozen identiteit in stand te houden, door met 
andere individuen in de wereld een groep te vormen. Dat kan om een hobby gaan, fans van een 
muziekartiest of mensen die zich verbonden voelen doordat ze dezelfde herkomst delen. Het is in 
een geglobaliseerde wereld ook makkelijker om in aanraking te komen met andere culturen dan 
vroeger in een traditioneel Nederland. Voor veel mensen is dit een vorm van positieve invloed, 
maar anderen ervaren dit juist als bedreigend voor hun eigen cultuur, de nationale identiteit en de 
dominante cultuur. 

Tot slot
Individualisering en globalisering hebben veel invloed gehad, en hebben dat nog steeds, op de 
Vorming van mensen. Individuen zijn zelfstandiger geworden maar de wereld in zijn geheel is juist 
afhankelijker van elkaar geworden. De invloed van gebeurtenissen ver weg nam en neemt toe. De 
rol van ouders op de opvoeding van hun kinderen is in de loop der jaren afgenomen. Daarentegen 
is de rol van de vriendengroep, de invloed van de (sociale) media en school juist veel groter 
geworden in het proces van socialisatie. 

In dit hoofdstuk stond het hoofdconcept Vorming centraal. In het volgende hoofdstuk kijken we 
naar de Verhouding tussen mensen, waarbij macht, gezag, conflict, samenwerking en sociale 
ongelijkheid worden bestudeerd.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Globalisering is het 
proces van uitbreiding en 
intensivering van contacten 
en afhankelijkheden over 
zeer grote afstanden en over 
landsgrenzen heen.

De afgelopen jaren 
is het aandeel 

eenpersoonshuishoudens 
toegenomen en stegen de 

echtscheidingspercentages 
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In het vorige hoofdstuk hebben we het hoofdconcept Vorming bestudeerd. We hebben geleerd 
dat socialisatie belangrijk is voor het voortbestaan van een cultuur. Een samenleving bestaat 
niet alleen uit cultuur maar kent ook verhoudingen, verschillen in macht, status en bezit. Daarover 
gaat het in dit hoofdstuk. We noemen dat het hoofdconcept Verhouding. De betekenis die een 
samenleving geeft aan verschillen tussen mensen. De consequenties daarvan voor de toedeling 
van macht, status en bezit noemen we het kernconcept sociale ongelijkheid. 

Sociale ongelijkheid
Lijstjes maken is een populaire bezigheid in Nederland. Denk aan de Top 2000 die elk jaar verschijnt, 
of aan de Top 40, de tien dingen die je als toerist in Nederland gezien moet hebben en ga zo maar 
verder. Een aantal van die lijstjes gaat over personen. Zo publiceert bijvoorbeeld de Volkskrant 
al jaren een Top 200 waarin ze de meest invloedrijke personen in Nederland op een rijtje zet. En 
Quote komt al jaren met de Quote 500 waarin de rijkste Nederlanders staan. 

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is een 
situatie waarin verschillen 
tussen mensen, in al dan 
niet aangeboren kenmerken, 
consequenties hebben voor 
hun maatschappelijke positie 
en die leiden tot een ongelijke 
verdeling van schaarse en 
hooggewaardeerde zaken, van 
waardering en behandeling.

hoofdstuk 2:
De samenleving 
en verschillen
§ 2.1 SOCIALE ONGELIJKHEID

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 9.1, 16.2 en 21.3 .
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Deze lijstjes zeggen niet alleen iets over de positie die mensen hebben, maar ook iets over de 
gevolgen die dit heeft voor hun leven of dat van anderen die niet in dezelfde positie verkeren. 
Dit is sociale ongelijkheid: verschillen die een samenleving belangrijk genoeg vindt om er een 
waardering aan te verbinden. Mensen kunnen van elkaar verschillen in heel veel kenmerken, zoals 
geslacht en leeftijd, maar ook nationaliteit en levensovertuiging. Als er op basis van die verschillen 
onderscheid gemaakt wordt tussen mensen, is er sprake van sociale ongelijkheid, het verschil 
doet er blijkbaar toe. Het verschil heeft consequenties voor hun waardering en behandeling. In de 
definitie van sociale ongelijkheid zitten verschillende elementen die we in de alinea’s hieronder 
behandelen:

Aangeboren verschillen krijg je bij je geboorte mee, zoals de variabelen geslacht, huidskleur en 
handicap. Niet-aangeboren verschillen ontstaan tijdens het proces van socialisatie in het gezin, 
op school en door andere socialisatoren. Die verschillen zijn bijvoorbeeld variabelen zoals het 
werk dat je doet of de plaats waar je woont. Bij sommige verschillen, zoals intelligentie, speelt het 
nature-nurture debat een rol. Maar het is moeilijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen 
wat biologisch bepaald is en wat is veroorzaakt door de omgeving. 

Bij sociale ongelijkheid wordt er betekenis gegeven aan die verschillen. Dat is het tweede element 
van de definitie: er worden consequenties verbonden aan de verschillen tussen mensen. 

Een voorbeeld is dat mannen en ouderen over het algemeen iets meer betaald krijgen dan vrouwen 
en jongeren. Het is belangrijk om bij dit soort verschillende manieren van behandelen niet meteen 
te denken dat het discriminatie is. Discriminatie betekent een ongelijke behandeling in gelijke 
gevallen. Sociale ongelijkheid is breder, het is hoe een samenleving verschillen tussen mensen op 
verschillende manieren waardeert. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een ouder iemand met meer 
ervaring meer gewaardeerd wordt dan een jonger iemand zonder ervaring. In Nederland vinden we 
dat eerlijk en geen vorm van discriminatie. Maar verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen 
vinden we in Nederland oneerlijk en daarom eist de samenleving dat de overheid dit bestrijdt.

Vier soorten sociale ongelijkheid
Er zijn verschillende soorten sociale ongelijkheid oftewel ongelijke verdeling van hulpbronnen:

•  ongelijke verdeling van economische hulpbronnen;
•  ongelijke verdeling van sociale hulpbronnen;
•  ongelijke verdeling van symbolische hulpbronnen;
•  ongelijke verdeling van politieke hulpbronnen.

Voorbeelden van economische hulpbronnen zijn geld en bezit. Het gaat dus niet alleen om 
het inkomen, maar ook om het vermogen dat iemand bezit. Dat laatste zijn bezittingen zoals 
spaargeld of huizen en grond. Andere voorbeelden van economische hulpbronnen zijn schaarse en 
hooggewaardeerde zaken, consumptiegoederen, zoals luxe auto’s of mobieltjes. En ook opleiding 
en beroepservaring worden tot de economische hulpbronnen gerekend omdat daarmee een 
inkomen wordt verdiend. 

Sociale hulpbronnen zijn mensen die je kent en die je helpen doordat ze hun hulpbronnen, 
bijvoorbeeld geld, aan je uitlenen of je op een andere manier steunen. Het gaat dus om een 
netwerk van mensen en het hebben van kennissen, contacten. Zo kan het nuttig zijn om lid te 
worden van een bepaalde club of vereniging om zo af en toe een beroep op elkaar te doen. Denk 
aan een ondernemersvereniging in een stad of aan het sociale netwerk LinkedIn. 

Symbolische hulpbronnen zijn status en aanzien, in hoeverre mensen tegen iemand opzien. Het 
verschil in status en aanzien heeft grote gevolgen voor de waardering en behandeling van personen. 
Deze status krijgen mensen onder andere op basis van hun maatschappelijke positie en leefstijl. 
Zo worden artsen meer gewaardeerd dan boekhouders en boekhouders meer dan vuilnismannen. 
Hierbij speelt status op basis van expertise een rol. Er kan ook sprake zijn van status op basis van 
een bepaald talent. Een topsporter of bekende muzikant wordt meer gewaardeerd en krijgt meer 
status dan bijvoorbeeld de buurjongen die op z’n gitaar pingelt of wel eens een balletje trapt. Tot 
slot krijgen mensen op basis van hun functie ook status, zoals een keizerin. Een keizerin zou zelfs 

Meer weten over discriminatie? 
Zie website 2.1 .

Over het verminderen van 
sociale ongelijkheid door 

de overheid wordt meer 
uitgelegd in hoofdstuk 7 over 

het Verhoudingsvraagstuk: 
Maatschappelijke verschillen.

met weinig expertise of talenten status krijgen, puur op basis van de functie die zij vervult. Mensen 
krijgen dus op basis van expertise, talenten of hun functie gezag (status) toebedeeld.

Politieke hulpbronnen bestaan uit macht en gezag. Mensen met macht hebben meer hulpbronnen, 
zoals geld en bevoegdheden, tot hun beschikking om die macht tot uiting te laten brengen. Je 
kunt denken aan politiek bestuurders zoals burgemeesters, die bijvoorbeeld besluiten de horeca 
te sluiten. Als een horeca-eigenaar zich daar niet aan houdt, kan de politie worden ingezet. Het 
is een voorbeeld waarbij de politieke hulpbronnen van de burgemeester worden getoond die zijn 
gebaseerd op zogeheten juridische en fysieke dwangmiddelen. De mogelijkheid om dwang te 
kunnen uitoefenen is de basis van een politieke hulpbron. 

In Nederland en andere westerse landen is de sociale ongelijkheid op basis van economische 
hulpbronnen tussen 1950 en 1990 gedaald. Opvallend is dat sociale ongelijkheid in westerse 
democratische samenlevingen sindsdien weer lijkt toe te nemen. Sociaalwetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat het opleidingsniveau een sterke verklaring is voor de verschillende 
soorten van sociale ongelijkheid in Nederland.

Maatschappelijke ladder
In de samenlevingen nemen individuen allemaal andere maatschappelijke posities in en kunnen 
we verschillende groepen onderscheiden die op een bepaald punt met elkaar te vergelijken zijn, 
zoals professoren en vuilnismannen. De verdeling van de maatschappij in groepen waartussen 
sociale ongelijkheid bestaat noemen we sociale stratificatie. Die groepen worden ook wel sociale 
lagen genoemd. Een sociale laag is dus een grote groep mensen met dezelfde maatschappelijke 
positie, bijvoorbeeld de arbeidersklasse. 

Als die sociale lagen boven elkaar worden geplaatst, ontstaat er een maatschappelijke 
ladder. Dat is een indeling waarbij mensen met meer bezit, status of macht hoger staan dan 
anderen. Als ze vergeleken worden op basis van de status van een beroep, noemen we dat een 
‘beroepsprestigeladder’. Daarbij hebben chirurgen en professoren vaak veel status, docenten en 
managers staan daaronder en helemaal onderaan staan mensen met ongeschoold werk zoals 
vuilnismannen en schoonmakers. Ook kunnen we mensen indelen op basis van hun bezit en 
de ongelijke verdeling ervan. Mensen die veel kapitaal bezitten en topbestuurders zijn bij grote 
bedrijven staan dan bovenaan de ladder. Onderaan vinden we de onderklasse: mensen met weinig 
bezit of zelfs met schulden.

Het kernconcept gezag wordt 
in § 2.3 uitgebreid behandeld.

Het kernconcept macht wordt 
in § 2.2 uitgebreid behandeld.

Welke afbeeldingen passen 
bij welke soort hulpbronnen? 
Sommige afbeeldingen 
tonen mensen met meerdere 
hulpbronnen.
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Sociale mobiliteit
De plek die iemand inneemt op de maatschappelijke ladder staat niet voor altijd vast, die kan 
veranderen. Het stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder noemen we sociale mobiliteit. 
Een voorbeeld van sociale mobiliteit is als iemand geboren is in een gezin waarin zijn ouders 
werk hebben als schoonmaker en fabrieksarbeider maar hij zelf hoofd van een afdeling wordt. 
Dan ontstijgt hij de sociale klasse waarin hij geboren is. Het kan ook andersom: iemand die rijke of 
machtige ouders heeft, kan deze kansen onbenut laten en dalen op de maatschappelijke ladder. In 
beide voorbeelden is er sprake van sociale mobiliteit.

Als (groepen) mensen sociaal mobiel zijn, kan dat worden verklaard door processen van 
positietoewijzing of positieverwerving. Positietoewijzing verwijst naar maatschappelijke oorzaken 
waardoor een persoon of groep op een bepaalde positie terechtkomt. Het gebeurt dus buiten de 
betrokken mensen om. Ze hebben er zelf geen of nauwelijks invloed op omdat het te maken heeft 
met maatschappelijke oorzaken. Zoals bijvoorbeeld wanneer mannen worden bevoordeeld ten 
opzichte van vrouwen en als ouderen worden benadeeld ten opzichte van jongeren (of andersom). 
Positietoewijzing is niet meteen hetzelfde als discriminatie. Soms kan de overheid ervoor zorgen 
dat bepaalde groepen meer kansen hebben op sociale mobiliteit, bijvoorbeeld door investeringen 
in een woonwijk te doen. 

Aan het proces van positieverwerving kunnen mensen of groepen juist wel iets doen. Mensen 
verkrijgen dan een maatschappelijke positie door hun eigen bijdrage of de bijdrage van de groep 
waar ze bij horen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een hogere plek krijgen omdat ze meer 
cursussen hebben gevolgd. Of degenen die promotie maken omdat ze goed presteren. Of mensen 
die hun school niet afmaken of minder hoge opleidingen volgen omdat ze daar niet voor kiezen.

Stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder is niet in elke samenleving even makkelijk. 
In zogenaamde gesloten samenlevingen is er nauwelijks sprake van sociale mobiliteit. Het 
tegenovergestelde ervan zijn de open samenlevingen waarbij mensen meer kansen hebben om 
sociaal mobiel te zijn. Kortom, in elke samenleving heb je sociale ongelijkheid, maar hoe die vorm 
krijgt, verschilt per samenleving. 

Oefenen met een examenvraag 
over positietoewijzing en 

positieverwerving?  
Zie website 2.1 .

Verzorgingsstaat
In iedere samenleving verschilt de wens om iets aan sociale ongelijkheid te doen. Om de sociale 
ongelijkheid tegen te gaan hebben we verschillende middelen ter beschikking. In westerse landen 
zie je verschillende vormen van verzorgingsstaten die tot op zekere hoogte de ongelijkheid 
bestrijden. Zo’n verzorgingsstaat noemen we dan een institutie: een geheel van geschreven en 
ongeschreven regels om gedrag te reguleren, te beperken. De verzorgingsstaat heeft als doel om 
solidariteit te reguleren. Solidariteit betekent het willen helpen van elkaar. Door de institutie van 
de verzorgingsstaat zijn we in Nederland verplicht elkaar te verzorgen wanneer dat noodzakelijk 
is. Daarvoor betalen we belasting en volksverzekeringen en van dit geld wordt de verzorging 
betaald. De verzorgingsstaat zorgt daarmee ook voor minder sociale ongelijkheid. Zo wordt het 
gezamenlijke doel van solidariteit bereikt. 

Collectieve en private goederen
Mensen werken niet alleen samen om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Ook doen ze dat soms 
om een ideaal te realiseren waar iedereen baat bij heeft, en niet alleen de mensen die samenwerken. 
Dat is het geval als het over het algemeen belang gaat of over een collectief goed. Voorbeelden 
daarvan zijn: schoon drinkwater, onderwijs, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en 
infrastructuur. Collectief betekent ‘gezamenlijk’. 

Mensen werken mee door belasting te betalen en dragen zo bij aan collectieve goederen. Iedereen 
kan evenveel profiteren van zo’n collectief goed. Het maakt niet uit of iemand veel of weinig 
belasting heeft betaald. Collectieve goederen hebben als belangrijkste kenmerk dat ze non-
exclusief zijn, niemand kan worden uitgesloten van een collectief goed. Iedereen mag evenveel 
genieten van schoon water, naar school gaan en over de wegen rijden.

Tegenover collectieve goederen staan private goederen. Dat zijn goederen waar mensen voor 
moeten betalen. Voorbeelden zijn: eten en drinken, een abonnement op een sportschool, een 
smartphone en een vakantie. Mensen die niet betalen voor deze goederen krijgen die ook niet. Van 
private goederen kun je dus wel worden uitgesloten, als je er zelf voor kiest (of er juist niet voor 
kiest). Deze goederen zijn dus wel exclusief.

Als een samenleving of groep collectieve goederen tot stand wil brengen, noemen we dit een 
collectieve actie. Een collectieve actie is niet vanzelfsprekend omdat mensen hun gedrag niet 
alleen laten bepalen door wat goed is voor de groep of samenleving. Mensen hebben ook te maken 
met eigen belangen. Een belangrijke vraag is daarom of en wanneer mensen zich gaan inzetten 
voor een collectieve actie. We noemen dit het dilemma van de collectieve actie en bestuderen 
dat in de volgende paragraaf.

Tot slot
In deze paragraaf werd het belangrijke kernconcept sociale ongelijkheid behandeld. Mensen zijn 
verschillend en als deze verschillen leiden tot een ongelijke waardering, is er sprake van sociale 
ongelijkheid. Ongelijkheid is vaak onbewust omdat de cultuur in een samenleving bepaalde 
verschillen gewoonweg meer of minder waardeert. 

Een samenleving met deze soorten ongelijkheid kunnen we in kaart brengen met begrippen als 
maatschappelijke ladder, sociale laag en stratificatie. Ook kunnen we de sociale mobiliteit laten 
zien, net als positieverwering en positietoewijzing. 

Omdat we in een moderne samenleving veel sociale ongelijkheid onwenselijk vinden, is de 
verzorgingsstaat bedacht. De overheid zorgt voor een collectieve actie, namelijk het vormgeven 
aan solidariteit, wat een collectief goed is. De vraag is alleen hoe je alle mensen hieraan laat 
meewerken. Dat kan met macht, het onderwerp van de volgende paragraaf. 

Misschien is het spreken 
over collectieve goederen 
en collectieve acties nu erg 
abstract. Maar het is de basis 
van het begrijpen waarom we 
een staat hebben en belasting 
betalen. Het dilemma van de 
collectieve actie komt nog 
een aantal keer terug. Meer 
weten en een filmpje zien over 
het dilemma van de collectie 
actie? Zie de website 2.1 .
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§ 2.2 MACHT

In deze paragraaf behandelen we het kernconcept macht. Hoewel macht in de Nederlandse 
cultuur vaak als negatief gezien en geframed wordt, heeft macht ook nut, bijvoorbeeld om het 
dilemma van de collectieve actie op te lossen. 

Het dilemma van de collectieve actie
In de vorige paragraaf heb je kunnen lezen dat een verzorgingsstaat een voorbeeld is van een 
collectief goed. Als mensen samenwerken om een collectief goed te realiseren, heet dat collectieve 
actie. Bij collectieve goederen kunnen mensen er natuurlijk ook voor kiezen om niet bij te dragen 
aan de collectieve actie. Zij zetten dan geen tijd, geld of moeite in voor het gemeenschappelijke 
resultaat. Dat kan het geval zijn bij het samenwerken van leerlingen aan een groepsopdracht 
waarbij sommige leerlingen zich er met een jantje-van-leiden van afmaken. Of bij iemand die lid is 
van een sportclub, maar structureel niet zijn vrijwilligerstaak wil uitvoeren en daarmee het belang 
van de club schaadt. 

De keus waar mensen voor staan om wel of niet mee te werken, heet het dilemma van de 
collectieve actie. Het is een dilemma voor actoren omdat zij voor de keuze staan om wel of niet 
mee te doen aan de samenwerking. Beide keuzes hebben zo hun voordelen. Op zich is het voor 
elke actor natuurlijk veel aantrekkelijker om niets op te offeren voor de samenwerking, maar wél 
te profiteren van het collectieve goed dat gerealiseerd wordt. Maar als iedereen zo denkt gaat het 
ten koste van het collectieve goed en komt het mogelijk niet tot stand. 

De actoren die wel profiteren van het collectieve goed maar er niet aan bijdragen noemen we free 
riders. Een voorbeeld dicht bij huis zijn leerlingen die samenvattingen van anderen overnemen 
maar nooit zelf een samenvatting aanleveren. In een samenleving vinden we een voorbeeld van 
free riders bij mensen die de belasting ontduiken. Het kost hen minder geld en toch kunnen ze 
profiteren van mensen die wel betalen voor veiligheid, onderwijs, zorg en het wegennetwerk. 

Ook op wereldschaal zijn er voorbeelden van free riders. Als er in een land een burgeroorlog is en 
de mensenrechten daar geschonden worden, kan dat voor westerse landen zoals Nederland reden 
zijn om in te grijpen in het conflict. Het is echter voor elk land aantrekkelijker dat andere landen 
ingrijpen dan zijzelf. Dat scheelt dat land militaire kosten en het risico op eigen gesneuvelde 
soldaten. Die landen staan dan voor het dilemma van de collectieve actie. Als te weinig landen 
ingrijpen gaat de burgeroorlog door, met als gevolg veel burgerslachtoffers onder de bevolking 
van dat land en ook meer kans op vluchtelingen die naar westerse landen komen. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 10.1 en 16.2.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Macht is het vermogen om 
hulpbronnen in te zetten 

om bepaalde doelstellingen 
te bereiken en de 

handelingsmogelijkheden 
van anderen te beperken of te 

vergroten.

Een actor is een groep of 
persoon die betrokken 

is bij maatschappelijke 
vraagstukken. Dat kan een 

persoon of groep zijn of 
bijvoorbeeld een staat zoals 

Nederland.

Een actor is een groep of 
persoon die betrokken 

is bij maatschappelijke 
vraagstukken. Dat kan een 

persoon of groep zijn of 
bijvoorbeeld een staat zoals 

Nederland.

De oplossing van het dilemma van de collectieve actie
Er is een oplossing voor het dilemma van de collectieve actie, namelijk: dwang. Om te zorgen 
dat collectieve goederen er wel komen, moet er een instantie zijn die kan afdwingen dat 
iedereen meewerkt. Zo’n actor moet macht hebben. Macht is onder andere het vermogen om 
de handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten. Een actor met macht kan 
anderen verplichten mee te werken, omdat er anders negatieve sancties (straffen) volgen. Het 
gebruik van dwang is daarom een oplossing voor het dilemma van de collectieve actie. 

In Nederland is de staat die actor. Een staat kan mensen, met een beroep op het algemeen 
belang, dwingen mee te doen aan collectieve acties. Daar kan zelfs fysiek geweld bij worden 
gebruikt (politieke hulpbron). Mensen accepteren dit als de staat kan wijzen op de democratische 
besluitvorming waardoor deze besluiten zijn genomen. Tijdens de coronacrisis werden feesten 
verboden en heeft de politie met fysieke dwang daar soms een einde aan gemaakt. Veel mensen 
vonden dat dit gerechtvaardigd was omdat de overheid dan voor een collectief goed (gezondheid, 
veiligheid) zorgt. Als het de staat lukt om voor collectieve goederen te zorgen, krijgt de staat meer 
legitimiteit (gezag). Zie ook de volgende paragraaf over gezag. 

Het kernconcept macht
De definitie van macht heeft twee elementen:
• Een actor met macht heeft de mogelijkheid om hulpbronnen in te zetten om zijn doel te bereiken.
• Een actor met macht kan een andere actor beperken in zijn mogelijkheden of die ander juist 

meer mogelijkheden geven.

Op school krijg je ook met macht te maken, bijvoorbeeld in de aula of op het schoolplein als 
iemand zo sterk is dat andere leerlingen doen wat hij zegt. Ook in de samenleving (‘een heel 
groot schoolplein’) geldt soms het recht van de sterkste. Zoals wanneer een land een heel sterk 
leger heeft en andere landen daarmee onder druk zet. Een leger hebben of heel sterk zijn, zijn 
hulpbronnen om doelen mee te bereiken. Hoe meer hulpbronnen een actor in kan zetten, hoe meer 
macht hij heeft. Voorbeelden van die hulpbronnen zijn geld en informatie, ook een sterke economie 
kan een hulpbron zijn. 

Vier machtsbronnen
Hulp- of machtsbronnen zijn er in verschillende soorten:
• Affectieve machtsbronnen - invloed op grond van gevoel of emoties. Bijvoorbeeld een kind dat 

zijn ouders probeert over te halen door heel zielig te kijken.
• Cognitieve machtsbronnen - invloed op basis van kennis. Naar experts wordt eerder geluisterd 

dan naar mensen die geen verstand van zaken hebben. Mensen of actoren met kennis hebben 
dan meer invloed, zoals een arts die medische kennis heeft of het Centraal Planbureau dat de 
verkiezingsprogramma’s van partijen doorrekent om te kijken welke effecten de plannen van de 
partijen hebben.

• Economische machtsbronnen - invloed op basis van geld of het bezit van schaarse goederen. 
Als mensen en instellingen veel geld of schaarse goederen hebben kunnen ze maatregelen 
naar hun hand zetten. Zo kan een baas zijn werknemer extra laten werken door hem extra te 
betalen. Grote bedrijven (zoals tabaksfabrikanten) kunnen lobbyen bij de Tweede Kamer om te 
voorkomen dat er plannen gemaakt worden die nadelig voor hen zijn.

• Politieke machtsbronnen - invloed van de overheid of politieke machtsdragers. De overheid kan 
mensen dwingen zich te houden aan regels, mensen moeten de overheid gehoorzamen. Zo kan 
ze ervoor zorgen dat de leerplicht wordt nagekomen.

Ook in hoofdstuk 5 gaat het 
over de staat die het dilemma 
van de collectieve actie door 
dwang kan oplossen. Het 
kernconcept staatsvorming 
wordt dan behandeld.

Een privaat goed en twee 
collectieve goederen. Welk 

kenmerk maakt het verschil 
hier tussen?
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De definitie van macht bevat ook het element ‘de handelingsmogelijkheden van anderen kunnen 
beperken of vergroten’ . Dat houdt in dat iemand met macht ervoor kan zorgen dat een ander 
minder of juist meer keuzes krijgt. Een makkelijk voorbeeld zijn je ouders of verzorgers. Zij 
kunnen met meer of minder zakgeld jouw handelingsmogelijkheden vergroten of verkleinen. Ook 
met rechten of regels worden handelingsmogelijkheden vergroot of verkleind. Daarom heeft de 
overheid veel macht. De overheid bepaalt dat je niet mag roken op het schoolplein. Zo wordt 
de handelingsmogelijkheid beperkt. De overheid betaalt tegelijk ook het onderwijs en vergroot 
daarmee je kansen en handelingsmogelijkheden als je een diploma haalt. 

Macht is een asymmetrische relatie
Bij macht is sprake van een asymmetrische relatie tussen de actoren. Er is pas sprake van macht van 
de één over de ander als de ene actor de ander kan dwingen iets anders te doen dan hij uit zichzelf 
had willen doen. Een voorbeeld is als een werkgever aan een werknemer geen loonsverhoging wil 
geven maar wel afhankelijk is van die werknemer. De werknemer kan dan dreigen ontslag te nemen 
en de werkgever moet dan kiezen: ofwel toch een loonsverhoging geven of een waardevolle 
werknemer verliezen. Als twee mensen evenveel hulpbronnen hebben, kunnen ze elkaar niet met 
deze hulpbronnen beïnvloeden en hebben ze geen macht over elkaar. 

Een ander voorbeeld van de asymmetrische relatie bij machtsuitoefening. De overheid heeft macht 
over de burgers omdat de overheid onze handelingsmogelijkheden kan vergroten of beperken. 
Een individuele burger kan dat bij de overheid nauwelijks bereiken. Natuurlijk kun je in een 
democratische rechtsstaat zoals Nederland de overheid voor de rechter dagen en gelijk krijgen 
als je in je recht staat. Maar de overheid kan maar een heel klein beetje door jou worden gestuurd. 
Andersom stuurt de overheid de burgers in zeer grote mate. 

Machtsevenwicht, machtsvacuüum en hegemonie
Machtsverschillen zijn er ook tussen bevolkingsgroepen. De ene groep kan meer macht hebben 
dan een andere groep. Zo krijgen bijvoorbeeld de topmanagers van grote bedrijven meer aandacht 
en invloed in de media en de politiek dan scholieren. Een groep kan machtsoverwicht krijgen in 
een samenleving en we spreken dan van hegemonie. Deze groep kan via de overheid dan haar wil 
opleggen aan groepen met minder macht. Dit kan leiden tot frustratie, conflicten en geweld. We 
spreken ook van hegemonie als een staat veel machtiger is dan andere staten in een regio. Zo is 
China nu een hegemoniale macht in Oost-Azië en zijn de VS nog steeds een hegemonie in grote 
delen van de wereld te noemen.

Als een machtige groep of staat haar macht verliest en er nog geen nieuwe machtige groep haar 
plaats heeft ingenomen, spreken we van een machtsvacuüm. Dat is een situatie waarin even niet 
duidelijk is wie de macht heeft, bijvoorbeeld als een staat zich terugtrekt uit een gebied of als een 
dictator net is verdreven. Vaak ontstaat er dan een chaotisch conflict tussen verschillende groepen 
om de macht. Denk hierbij aan burgeroorlogen.

Als er weinig machtsverschillen bestaan tussen groepen of staten kan er ook sprake zijn van een 
machtsevenwicht. Dat is een situatie waar elke actor ongeveer evenveel macht heeft en waardoor 
zij hun wil niet aan elkaar kunnen opleggen. 

De samenleving en overheid 
vinden het onderwijs zo 

belangrijk dat het verplicht 
voor je is. Dus om je 

handelingsmogelijkheden in de 
toekomst te vergroten worden 

je handelingsmogelijkheden nu 
tijdelijk beperkt.

Informele en formele macht
Net als bij groepen (zie § 2.1 over groepsvorming) wordt er bij macht onderscheid gemaakt tussen 
formele en informele macht:
• Formele macht. Deze is vastgelegd in regels of wetten.
• Informele macht. De macht die niet officieel vastgelegd is.

De machtsuitoefening van de overheid is vooral gebaseerd op formele macht omdat het gaat over 
wetten en structuren. Deze bepalen de spelregels. Zo is de macht van het parlement anders dan 
de macht van de regering. Deze officiële machtsuitoefeningen zijn in de wet geregeld. 

Naast formele macht is er ook sprake van informele macht. Dankzij hun bijzondere kwaliteiten of 
veelheid aan kennis kunnen mensen macht over anderen hebben. Ook wordt er naar bepaalde 
mensen geluisterd omdat dat hoort volgens een traditie (zoals een religieus leider of een koning) 
of omdat mensen een charismatische (aansprekende, bijzondere) uitstraling hebben, zoals een 
bekende spreker of een popartiest. Dit noemen we gezag en dat is het onderwerp van de volgende 
paragraaf. 

Tot slot
In deze paragraaf hebben we macht bestudeerd en gezien dat macht en dwang gerelateerd zijn. 
De overheid heeft macht om mensen te dwingen mee te betalen aan collectieve acties. Bij een 
collectieve actie is sprake van een dilemma waarbij het kiezen om free rider te zijn rationeler is dan 
het vrijwillig bijdragen met het risico dat het collectief goed nooit gerealiseerd wordt. We noemen 
dit het dilemma van de collectieve actie. Dwang kan dit oplossen en daar is macht voor nodig. Er 
zijn vier machtsbronnen die een actor macht bieden. We hebben onderscheid gemaakt tussen 
formele en informele macht. In de volgende paragraaf bouwen we voort op informele macht omdat 
dit nauw verbonden is met gezag.

In hoofdstuk 5 en 6 komt 
politiek uitgebreid aan bod.

Welke foto’s geven 
welke asymmetrische 
machtsverhouding aan?  
En welke foto’s passen goed bij 
informele en formele macht?
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§ 2.3 GEZAG EN NIVEAUS

Hebben je ouders of verzorgers macht over je? Als je de definitie van macht gebruikt kun je 
inderdaad zeggen dat zij jouw handelingsmogelijkheden kunnen beperken of vergroten. Je kunt 
bijvoorbeeld thuis meer of minder vrijheid krijgen, of meer of minder zakgeld of kleedgeld. Maar is 
macht de belangrijkste reden om rekening te houden met de wensen van je ouders? Waarschijnlijk 
niet. Als je de macht van je ouders respecteert en hen gehoorzaamt, spreken we niet van macht 
maar van gezag. 

Bij het kernconcept gezag wordt de macht van een actor als legitiem beschouwd. Legitiem 
betekent dat de macht als rechtvaardig, als passend wordt gezien voor de actor met macht. Gezag 
ligt dus in het verlengde van macht. Als een actor gezag heeft accepteren anderen vrijwillig de 
beslissingen die hij neemt en aanvaarden ze dat hun handelingsmogelijkheden worden ingeperkt of 
vergroot. Een actor krijgt niet zomaar gezag. Anderen accepteren gezag alleen wanneer dat steeds 
waar wordt gemaakt. Zo accepteerden de mensen tot aan de Franse Revolutie dat de koning van 
Frankrijk heel veel macht had. De koning had gezag. Toen mensen aan dat gezag gingen twijfelen, 
werd de macht van de koning betwist en kwam een grote groep mensen in opstand. 

Koningen in vroeger eeuwen konden bijzonder veel macht hebben. Koning Jacobus I van Engeland 
zei tijdens een toespraak: ‘Terecht worden de koningen goden genoemd, want zij oefenen op aarde 
een gezag uit dat gelijkt op de goddelijke macht. Kijk naar de eigenschappen van God en gij zult ze 
terugvinden in de persoon van de koning.’ Jacobus I beschouwde zijn wil als wet en zichzelf bijna 
als God. Bij de revoluties van 1776, 1789 en 1848 bleek dat de bevolking daar anders over was gaan 
denken. Het volk vond dat de macht van de vorsten en adel niet rechtvaardig en niet wettig was. 
De adel en de vorst hadden hun gezag verloren.

Micro-, meso- en macroniveau
Voordat we gezag verder bestuderen, moeten we toelichten wat we bedoelen met de drie 
niveaus waarop we gezag en andere maatschappelijke verschijnselen kunnen bestuderen. De 
maatschappelijke verschijnselen die in de sociale wetenschappen worden onderzocht kunnen 
sterk verschillen. Sommige hebben meer te maken met individuen en andere meer met kenmerken 
van hele samenlevingen. Hierbij een overzicht met voorbeelden: 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 10.1 .

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Gezag is macht die als 
legitiem beschouwd wordt.

micro meso macro

de individuen onderling de groepen mensen de samenleving

leden van een hockeyteam de hockeyclub de hockeybond 

de leerlingen van een klas de school
het landelijke 
onderwijssysteem 

de leden van de gezinnen en 
families

de grote bedrijven, 
verenigingen, de gelovigen 
van een kerk, een tempel of 
een moskee

de verzorgingsstaat, de 
‘moderne’ samenleving

Bij microniveau gaat het om het gedrag van individuele personen. Bijvoorbeeld over hoe mensen 
hun eigen identiteit vormgeven of over wat het gezag van bepaalde individuen kan verklaren.

Op mesoniveau wordt gekeken hoe groepen mensen zich onderling gedragen. Dan kan het gaan 
over het gevoel van verbondenheid tussen mensen in bepaalde wijken of steden. Of over een 
onderzoek naar de vraag hoe groepen mensen aankijken tegen andere groepen.

Bij het macroniveau wordt het gedrag van mensen op het niveau van samenlevingen en hun 
instituties bestudeerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe mensen in de 21e eeuw zich 
anders gedragen dan in de 19e eeuw. Of hoe de verschillen tussen landen zijn te verklaren in de 
sterftecijfers door wapengeweld of een virus.

Bij onderzoek - op elk niveau - worden zaken met elkaar vergeleken, bijvoorbeeld culturen, 
identiteiten of sociale ongelijkheid. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt, zoals:

• Een vergelijking van de onderwijsprestaties in Nederland en de Verenigde Staten.
• Een vergelijking van de levensverwachting van hoger opgeleiden en die van lager opgeleiden.
• Een vergelijking van opvoedingsstijlen met de mate van individualisme.
• Een vergelijking van de houding ten opzichte van Europese samenwerking tussen de Nederlanders 

in 2001 en 2021 over hoeveel macht er overgedragen moet worden door de lidstaten aan Brussel.

Een vergelijking gaat vaak tussen individuen, tussen groepen of tussen samenlevingen. Ook kan 
een vergelijking gemaakt worden tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie. Het 
vergelijken van verschijnselen is nodig omdat één gegeven nog niet zo veel zegt. Dat geeft niet 
voldoende informatie. In 2019 zijn er bijvoorbeeld 119 mensen vermoord in Nederland. Dat zegt op 
zich niet zo veel; het is interessanter om dit cijfer te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren 
of hoe het moordcijfer van Nederland zich verhoudt tot andere landen.

Gezag op verschillende niveaus
Het kernconcept gezag kan ook op micro- en macroniveau worden bestudeerd. Op microniveau 
krijgen mensen gezag op basis van:
• Persoonlijke kwaliteiten, zoals aanzien of charisma;
• Geleverde prestaties, zoals gewonnen oorlogen of een succesvol bedrijf;
• De positie of functie die iemand heeft, bijvoorbeeld een directeur of geestelijk leider.

Actoren kunnen meer of minder gezag hebben. Denk maar aan het verschil tussen sommige 
mensen in je omgeving: van de een neem je wel iets aan als die het zegt en van de ander niet. Als 
de trainer bij je sport iets zegt, luister je waarschijnlijk eerder dan als een teamgenoot iets zegt. En 
waarschijnlijk hebben de spelers van een ander team meer gezag voor hun eigen trainer dan voor 
die van jou. Zo zie je dat gezag relatief is. Gezag voor iemand kan in de ene groep heel groot zijn 
maar in een andere groep wordt dat gezag misschien helemaal niet geaccepteerd. 

Deze vergelijkingen zijn slechts 
voorbeelden. Naar welk 
vergelijkend onderzoek op 
micro-, meso- en macroniveau 
ben jij geïnteresseerd?

Bestorming van de Bastille, 
nog steeds gevierd in Frankrijk 

op 14 juli . 
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Dat is ook zo op macroniveau. In haar eigen land heeft een overheid dankzij het gewelds- en 
belastingmonopolie de macht om de vrijheid van mensen in te perken of te vergroten. Zo lang 
mensen dat erkennen heeft de overheid gezag. Hoe meer mensen in de samenleving het gezag 
van de overheid en politiek erkennen, hoe stabieler de politieke situatie van het land is. Maar als 
die erkenning niet meer automatisch aanwezig is, of verloren gaat, kan dat in extreme gevallen 
leiden tot een opstand of burgeroorlog. In minder heftige vorm zien we in Nederland ook wel eens 
dat er aan het gezag van de overheid wordt getwijfeld. Zo werden tijdens de boerenprotesten van 
2019 enkele wetten overtreden, zoals het feit dat je niet met een tractor mag rijden op de snelweg. 
Dit leidde echter niet tot geweld omdat de politie zich terughoudend opstelde. 

Politiek gezag
Het duurt vaak langere tijd voordat een gezagsdrager gezag heeft opgebouwd. Maar het gezag kan 
snel verloren gaan als mensen het vertrouwen in die persoon, groep of instelling verliezen door wat 
hij heeft gedaan of gezegd.

Politici streven naar meer gezag omdat ze daarmee erkend worden als personen die invloed uit 
mogen oefenen op anderen. Hetzelfde geldt voor partijen die machtiger willen worden om zo 
hun ideeën door te voeren. Het gezag, de zeggenschap over anderen, wordt dan als legitiem 
beschouwd. Deze werkwijze geeft de persoon of partij een sterkere positie dan wanneer de invloed 
puur gebaseerd zou zijn op uitoefening van macht. Grote invloed door politiek gezag wordt door 
de mensen geaccepteerd waardoor ze handelen in overeenstemming met wat er door de politieke 
actor is besloten. 

De politieke machtsuitoefening wordt dan zowel door de gezagsdrager als door degenen die eraan 
onderworpen zijn als legitiem beschouwd. Als de politiek vanuit democratisch oogpunt goed 
werkt, wordt de macht omgezet in gezag en komt de politicus steviger in het zadel te zitten, omdat 
de inzet van dwangmiddelen niet nodig is en conflict over machtsbronnen minder sterk aan het 
licht komt. Hierdoor wordt de stabiliteit van een regering verhoogd of wordt de positie van een land 
sterker in de internationale politieke verhoudingen.

Meer weten over de  
protesten in 2019 en 2020?  

Zie website 2.3 .

Tot slot
Bij maatschappijwetenschappen kunnen we kenmerken en gedrag van mensen op drie niveaus 
onderzoeken: micro-, meso- en macroniveau oftewel individu, groepen en samenleving. Ieder 
niveau vereist een eigen manier van onderzoeken. De overeenkomst in de onderzoeken bij 
maatschappijwetenschappen zit in het vergelijken van individuen, groepen of samenlevingen. 
Vergelijken kan tussen toen en nu of tussen hier en daar.

Gezag is macht die als legitiem, als rechtvaardig, wordt beschouwd. Gezag is te zien op 
verschillende niveaus zoals in het klein op microniveau tussen de leden van verenigingen. Maar 
ook op macroniveau is gezag in meer of mindere mate te herkennen. Sommige landen accepteren 
het gezag van de VN makkelijker dan andere landen. Politiek gezag is belangrijk voor de 
machtsuitoefening van politiek bestuurders. Elke bestuurder heeft de samenwerking met anderen 
nodig. Als er aan gezag wordt getwijfeld, kan dit leiden tot een conflict. Samenwerking en conflict 
zijn de onderwerpen van de volgende paragraaf. 

Gezag op micro-niveau op 
basis van prestaties. Hoe zou 
gezag op macro-niveau er uit 

kunnen zien?

‘Vertrouwen komt te voet 
en gaat te paard,’ is een 
uitdrukking die aangeeft 
dat gezag minder snel wordt 
opgebouwd dan dat het wordt 
beschadigd. 
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§ 2.4 SAMENWERKING EN CONFLICT

In § 2.1 heb je voor het eerst het begrip ‘collectief goed’ geleerd, iets dat non-exclusief is, waar 
niemand van kan worden uitgesloten en waarvan iedereen profiteert. En in § 2.2 heb je gelezen hoe 
lastig het is voor (groepen) mensen om samen te werken aan een collectief goed: het dilemma 
van de collectieve actie. Dwang is dan een oplossing, maar voor dwang is macht vereist. In deze 
paragraaf kijken we nogmaals naar hoe mensen samen kunnen werken of elkaar juist kunnen 
tegenwerken. 

Samenwerking
De definitie van het kernconcept samenwerking bij maatschappijwetenschappen luidt: het proces 
waarin individuen, groepen en/of staten relaties vormen om hun handelen op elkaar af te stemmen 
voor een gemeenschappelijk doel. Bij samenwerking is er sprake van een gezamenlijk doel. Denk 
even letterlijk aan een doel (voetbal, handbal, etc.). Spelers van hetzelfde team streven ernaar om 
in hetzelfde doel te scoren. In een goed team stemmen de teamleden daarom hun handelen op 
elkaar af om hun gezamenlijke doel te bereiken. 

Voorbeelden van samenwerking zien we ook als leerlingen gezamenlijk aan een project werken, 
als politieke partijen samen in een regering zitten en als landen met elkaar samenwerken, zoals 
dat binnen de Europese Unie gebeurt. Allemaal voorbeelden van situaties waarbij actoren 
een gezamenlijk doel hebben en bereid zijn om hun handelen op elkaar af te stemmen om een 
gemeenschappelijk doel te kunnen bereiken.

Samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus: micro-, meso- en macroniveau. Uit de 
voorbeelden blijkt dat de duur van de samenwerking verschilt. Ze kan gericht zijn op de korte 
termijn, zoals een werkstuk, maar ook op de lange termijn, zoals de Europese samenwerking. Aan 
samenwerking van langere duur gaan meestal onderhandelingen, afspraken en contracten vooraf.

Redenen om samen te werken
Er zijn verschillende redenen waarom actoren kiezen voor samenwerking, zoals ‘samen staan we 
sterker’ en het profiteren van de sterke punten van een ander. In het eerste geval kun je denken 
aan een staking waarbij veel werknemers een signaal afgeven aan de werkgever voor betere 
arbeidsomstandigheden of meer loon. Door dat gezamenlijke signaal maken de werknemers 
gebruik van de ‘macht van het getal’. Een regering, ook die in Nederland, maakt hier vaak gebruik 
van. Een regering bestaat vaak uit meerdere partijen die samen de meerderheid hebben in de 
Tweede Kamer.

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 11.1, 11 .2 en 11 .3 .

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Samenwerking is het proces 
waarin individuen, groepen 

en/of staten relaties vormen 
om hun handelen op elkaar 

af te stemmen voor een 
gemeenschappelijk doel.

Een voorbeeld van een samenwerking waarbij actoren gebruik maken van elkaars sterke punten 
zijn de Verenigde Naties (VN). Bij een vredesmissie in Afrika zorgen de Nederlandse militairen 
voor technologie en dragen zij hun kennis van rechtsstaten over. Afrikaanse landen leveren dan 
soldaten die voor bescherming en beveiliging zorgen. Zij kennen en begrijpen de culturen beter en 
zo maken de verschillende landen gebruik van elkaars sterke punten.

Samenwerken klinkt mooi maar actoren moeten vaak ook iets opgeven bij een samenwerking, 
zoals tijd of geld. Ook hebben ze niet helemaal precies hetzelfde ideaal of hetzelfde doel en daar 
moeten ze dus ook iets van inleveren. Samenwerken is een kwestie van geven en nemen, van 
compromissen, maar niet alle actoren leveren evenveel in. Zij die meer macht hebben zullen meer 
eisen en minder willen inleveren dan actoren met minder macht. 

Zowel op micro-, meso- als macroniveau blijft samenwerken altijd een kwestie van geven en 
nemen. De deelnemende actoren moeten bereid zijn om een deel van hun autonomie in te leveren 
en met elkaar om de tafel willen zitten om te overleggen over heldere afspraken. Niet iedere 
partij levert evenveel in, daarbij spelen machtsverschillen een rol van betekenis. Men heeft elkaar 
nodig als samenwerkende partijen. Deze interdependentie, oftewel onderlinge afhankelijkheid, kan 
ook asymmetrisch zijn. Het samenwerken van mensen, groepen of organisaties is belangrijk voor 
de vorming en instandhouding van een groepsgevoel. De bereidheid tot samenwerking is een 
belangrijk aspect van het sociale leven.

Voorwaarden om samen te kunnen werken
Naast compromisbereidheid zijn onderling vertrouwen en wederzijdse acceptatie nodig voor 
het slagen van een samenwerking. Zowel op micro-, meso- als macroniveau moeten de actoren 
elkaar vertrouwen of in elk geval niet te veel wantrouwen. Als mensen die samenwerken elkaar 
wantrouwen kan dat negatieve gevolgen hebben voor het bereiken van het gemeenschappelijk 
doel. Denk hierbij aan het maken van een werkstuk met een klasgenoot die je niet vertrouwt omdat 
deze altijd teksten van internet kopieert en inlevert. Actoren denken eerst zorgvuldig na voor ze 
gaan samenwerken: willen we iets opgeven van onze eigen doelen en vertrouwen we de actoren 
met wie we gaan samenwerken? En zijn de andere actoren betrouwbaar genoeg om mee samen 
te werken? 

Meer weten over missies waar 
de Nederlandse krijgsmacht 
aan meedoet? Lees hoofdstuk 
12 over internationale 
machtsverhoudingen.

Verschillende voorbeelden 
waarin mensen hun handelen 

op elkaar afstemmen.

Nederlandse missie in Mali: 
MINUSMA. 
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Politieke samenwerking
In de politiek werken verschillende politieke partijen of landen (internationaal) vaak samen. Dit 
kan vrijwillig gebeuren (gedeelde waarden), omdat ze op elkaar aangewezen zijn (gedeelde 
belangen) of door dwang (machtsuitoefening). Politici moeten ook samenwerken met tal van 
maatschappelijke groepen en organisaties. Zij zijn op elkaar aangewezen om de samenleving goed 
te laten functioneren en die verder te kunnen ontwikkelen. Het bestaan en afbouwen van onderling 
wantrouwen speelt in de (internationale) politiek voortdurend een rol. 

Conflicten kun je proberen op te lossen via samenwerking, maar ook door machtsstrijd. Denk 
aan tactieken als stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid, het uitroepen van een 
tegenregering, het organiseren van een opstand en dergelijke.

Conflict
Het kernconcept conflict is de spiegel van samenwerking. Conflicten zijn van alle niveaus en van 
alle tijden. Conflicten kunnen klein en groot zijn, zoals een ruzie met een gezinslid over wie het 
laatste koekje opgegeten heeft tot en met een wereldoorlog. Oorlog is de grootst denkbare vorm 
van conflict. 

Waarom er voor het eerst oorlog gevoerd werd, weten we niet maar het kan te maken hebben 
met voedselschaarste of met eer. Voedselschaarste was een groot probleem in vroegere 
samenlevingen. In tijden van schaarste ging de ene groep jager-verzamelaars soms de andere te 
lijf met speren en pijlen. Maar het kan ook zijn dat er sprake was van het onteren van heilige grond 
of van leden van de groep. Wat de reden ook was, de groepen waren dan duidelijk in conflict met 
elkaar. Conflict is een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar tegenwerken om de 
eigen doelen te bereiken. 

Als actoren ten koste van anderen hun eigen doel willen bereiken is er sprake van een conflict. Zo 
kun je in conflict komen met je ouders omdat jij iets wilt wat zij niet willen. Werknemers kunnen 
een staking beginnen omdat ze loonsverhoging van hun werkgever willen. Ook landen kunnen met 
elkaar in conflict zijn, zoals Frankrijk en Duitsland die in het verleden vaak met elkaar vochten om 
het steenkoolrijke Elzas-Lotharingen.

In de sociale wetenschappen bestaan er twee benaderingen die zich nadrukkelijk bezighouden 
met maatschappelijke en politieke conflicten. In de eerste variant van de conflictbenadering (Marx) 
staan de ongelijke materiële verschillen tussen de bezittende en de bezitloze klasse centraal. De 
ongelijkheid in de bezitsverhoudingen leidt volgens deze theorie tot een onontkoombaar conflict 
dat resulteert in het omverwerpen van het economische en politieke systeem dat op economische 
ongelijkheid en uitbuiting gebaseerd is. In een tweede variant van de conflictbenadering 
(Huntington) staat centraal dat maatschappelijke conflicten hun oorsprong ook kunnen hebben in 
uiteenlopende sociale en culturele verschillen.

Veel conflicten in de samenleving hebben een godsdienstige, etnische en/of politieke achtergrond 
of hebben te maken met belangentegenstellingen tussen bijvoorbeeld generaties. Net als bij 
sociale ongelijkheid zijn de verschillen zelf niet zo belangrijk als de betekenis die groepen mensen 
aan die verschillen geven. 

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Conflict is een situatie waarin 
individuen, groepen en/of 

staten elkaar tegenwerken om 
de eigen doelen te bereiken.

Naast sociaal-economische 
klassen, zoals rijk en arm, 

kunnen we ook onderscheid 
maken tussen groepen mensen 

met verschillende rangen, 
zoals de adel en burgerij . Of 

mensen van verschillende 
kasten, zoals een priester- of 

krijgerskaste.

Politieke conflicten
Verschillen van mening en conflicten over hoe de samenleving eruit zou moeten zien en over 
hoe die ingericht is, worden voortdurend aan de orde gesteld in de politiek. Over de wenselijke 
inrichting van de samenleving en over de te varen koers bestaan in het politieke debat doorgaans 
- soms zeer - verschillende opvattingen. De botsing van verschillende ideeën kan leiden tot 
politieke conflicten. Daarbij gaat het vaak om economische kwesties of over ongelijkheid in de 
sfeer van geld of macht. Ook kan het gaan over niet-materiële zaken als privacy, euthanasie et 
cetera. Politieke conflicten kunnen nationaal en internationaal vele gedaanten aannemen. Als 
aanvankelijk gematigde politieke meningsverschillen groeien, kunnen ze de vorm aannemen van 
politieke conflicten en vervolgens escaleren.

Op internationaal niveau spelen politieke conflicten een belangrijke rol. Dikwijls gaat het daarbij 
om manifeste en opzienbarende politieke conflicten. Latente conflicten zijn minder duidelijk 
zichtbaar en spelen daarom ook een minder grote rol in de media. Vooral interstatelijke oorlogen en 
burgeroorlogen krijgen veel aandacht. Oorlogen kunnen beschouwd worden als extreme vormen 
van conflictgedrag in (inter)nationale relaties. Een debat in een krant is dan een milde vorm van 
een manifest conflict.

Manifeste en latente conflicten
Elkaar openlijk tegenwerken noemen we een manifest (zichtbaar) conflict. Soms is het wat subtieler 
of meer verborgen (latent), zoals iemand negeren op microniveau en spionage op macroniveau. 
Een latent conflict is een onzichtbaar, verborgen conflict. Veel mensen voelen deze conflicten 
trouwens wel, zoals met de uitdrukking ‘de sfeer was om te snijden’ duidelijk kan worden. Een 
manifest conflict is wel zichtbaar, bijvoorbeeld omdat mensen hun stem verheffen of elkaar gaan 
uitschelden, duwen of slaan. 

Machtsbronnen spelen vaak een rol bij conflicten. Machtsbronnen kunnen ingezet worden om 
conflicten te winnen. Iemand die verbaal sterker is en meer kennis van taal en argumentatietechnieken 
heeft, kan een ruzie makkelijker winnen. Een werkgever die één baan in de aanbieding heeft en 
daarvoor tien sollicitanten krijgt, kan een conflict over loon makkelijker winnen dan een werkgever 
die op zoek is naar het ‘schaap met de vijf poten’. Landen met een sterk leger (VS, Rusland, China) 
kunnen meer eisen stellen en conflicten winnen dan een land zonder tanks (zoals Nederland 
tussen 2011 en 2016). Net zoals samenwerking komt een conflict dus voor op micro-, meso- en 
macroniveau. In onderstaande tabel zie je in één oogopslag het verschil tussen samenwerking en 
conflict.

Samenwerking Conflict

Gemeenschappelijk doel Eigen doel

Handelen op elkaar afstemmen Elkaar tegenwerken

Tot slot
Samenwerking betekent onder andere dat actoren hun handelen op elkaar afstemmen. Voor het 
slagen van een effectieve samenwerking zijn voorwaarden nodig: compromisbereidheid, onderling 
vertrouwen en wederzijdse acceptatie. Samenwerking kan plaatsvinden op micro-, meso- of 
macroniveau. Politieke samenwerking vindt meestal plaats op basis van drie redenen: gedeelde 
waarden, gedeelde belangen en/of dwang. Conflicten, waarbij actoren elkaar tegenwerken, 
kunnen bestaan omdat actoren tegengestelde ideeën of belangen hebben. Een conflict kan, net 
als samenwerking plaatsvinden op micro-, meso- of macroniveau. Conflicten kunnen latent of 
manifest zijn. Bij conflicten spelen machtsbronnen een belangrijke rol. 

Meer weten over hoe je 
(persoonlijk) met conflicten 
om kan gaan? En meer weten 
over conflict resolution oftewel 
vredesbesprekingen tussen 
strijdende actoren?  
Zie website 2.4 .

Samenwerking of conflict?  
Of herken je beide?
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§ 2.5 VERHOUDING IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

In deze laatste paragraaf van hoofdstuk 2 behandelen we de Verandering van de Verhouding in 
moderne landen. We nemen de verandering in Nederland in de jaren zestig tot tachtig als voorbeeld 
van het specifieke veranderingsproces democratisering. Ook komt het proces van globalisering 
weer ter sprake maar dan vanuit het verhoudingsvraagstuk bekeken.

In de loop van de twintigste eeuw ontstond er steeds meer gelijkheid. Het proces van 
democratisering speelde daarbij een belangrijke rol. Na de Tweede Wereldoorlog nam bovendien 
de welvaart in Nederland toe. Mede daardoor ontstonden er in de jaren zestig en zeventig allerlei 
jongerenculturen. Ook het feit dat jongeren meer vrije tijd hadden speelde hierbij een rol. In 
tegenstelling tot de generaties daarvoor was het voor jongeren mogelijk ‘langer jong te zijn’ en een 
eigen groep te vormen. Jongeren eisten meer inspraak en zij gingen in de jaren zestig en zeventig 
vaak de straat op. Niet alleen jongeren wilden en kregen meer inspraak, maar ook minderheden en 
vrouwen. We noemen dit emancipatie: het streven naar gelijke rechten.

Gezin van zestiger jaren tot en met de tachtiger jaren
In de jaren zestig veranderden de samenlevingsvormen; er kwamen meer variaties in typen gezin. 
Aan de ene kant ontstonden er andere gezinsverbanden, zoals woongroepen en homoseksuele en 
lesbische relaties. Aan de andere kant werden maatschappelijke processen van democratisering 
en individualisering zichtbaar in het moderne gezin. 

Democratisering is het proces van verandering van machts- en gezagsverhoudingen door een 
grotere inspraak en medezeggenschap van degene met minder macht. Dat is in deze periode terug 
te zien in het gezin. Democratisering is een ontwikkeling in een samenleving die veranderende 
opvattingen beschrijft. Bij democratisering gaan deze opvattingen over de verhouding tussen 
mensen. Daarbij wordt steeds meer geloofd in de gelijkwaardigheid van mensen, dat mensen 
evenveel rechten hebben. Op microniveau zorgde democratisering ervoor dat jongeren meer te 
zeggen hadden. Zo veranderde de sociale institutie gezin van een bevelshuishouden – waar vader 
de baas was en kinderen niks te zeggen hadden – tot een onderhandelingshuishouding waar 
kinderen met hun ouders in gesprek konden over de regels. 

Anders gezegd: het beeld over het opvoeden van kinderen wijzigde van ‘kinderen moeten discipline 
en gehoorzaamheid leren’ naar ‘kinderen moeten zich kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid leren’. Ook veranderde de opvatting over wat een gewenste samenlevingsvorm 
is. Naast trouwen werd er steeds vaker gekozen voor ongehuwd samenwonen, latrelaties en 
echtscheidingen. 

Democratisering op macroniveau
Niet alleen op microniveau, binnen gezinnen, veranderden de verhoudingen door democratisering. 
Ook op macroniveau was, en is er nog steeds, sprake van democratisering. Als het gaat om politiek 
heeft democratisering betrekking op het proces waarbij gestreefd wordt naar een politiek systeem 
waarin burgers participeren in politieke besluitvorming. Participatie is ‘meedoen’, politiek actief 
zijn. Dat kan door te stemmen (actief kiesrecht) of door bijvoorbeeld lid te worden van een politieke 
partij waardoor je gekozen kunt worden (passief kiesrecht). 

In beide vormen verwijst het begrip democratisering naar de druk om de participatie van burgers, 
hun rechten en verantwoordelijkheden, uit te breiden. In het lange ontwikkelingsproces van 
democratisering hebben burgers achtereenvolgens klassieke vrijheidsrechten, politieke rechten 
en sociale rechten bedongen. De klassieke vrijheidsrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, 
beschermen burgers tegen onderdrukking door de overheid. Politieke rechten zijn bijvoorbeeld 
kiesrecht en het recht om een politieke partij op te richten. Sociale rechten houden in dat de 
overheid zorg moet dragen voor de bestaanszekerheid van de bevolking door te zorgen voor 
woning, werk, zorg en onderwijs voor iedereen. Deze laatste rechten zijn niet af te dwingen bij een 
rechter omdat het een overheid niet lukt om iedereen aan een woning, werk, passende zorg of 
onderwijs te helpen. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 20.2 en 20.3 .

Meer weten over deze 
‘protestgeneratie’? En over 
de emancipatiegolven? Zie 

website 2.5 .

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Democratisering is het 
proces van verandering 

van de machts- en 
gezagsverhoudingen door 

een grotere inspraak en 
medezeggenschap van degene 

met minder macht.

Nationale ontwikkelingen
De eerste belangrijke ontwikkeling binnen het democratiseringsproces is het ontstaan en de 
uitbouw van de rechtsstaat. Eerst kregen elites, zoals rijke burgers, meer rechten maar later steeds 
meer groepen. Later ontstonden zelfs ‘rechtspersonen’. Dat zijn bedrijven en andere organisaties 
die ook rechten hebben. Als deze rechten beschermen tegen een te machtige overheid.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van de volksvertegenwoordiging waaronder 
het parlement. Moderne westerse samenlevingen kennen vaak de parlementaire democratie 
als staatsvorm. Volkssoevereiniteit staat centraal: het volk is uiteindelijk de beslissende macht. 
Meestal wordt dit via verkiezingen uitgevoerd waarbij volksvertegenwoordigers, vaak middels 
politieke partijen, de regering controleren. 

Internationale ontwikkelingen
Nederland is geen eiland. Democratisering heeft zich in alle moderne samenlevingen 
voorgedaan. Onder druk van internationale gebeurtenissen is in Nederland onder meer de groep 
stemgerechtigden uitgebreid. Hierbij enkele voorbeelden van democratisering in het politieke 
domein in Nederland in relatie met de internationale gebeurtenissen van die tijd:

• In 1848 kwamen in Europa veel burgers in opstand en eisten meer inspraak. Dit leidde in dat 
jaar in Nederland tot de inperking van de macht van de koning door de grondwetswijziging van 
Thorbecke. Daarin stond: ‘de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’. Tevens 
werd geregeld dat de bevolking direct de Tweede Kamer kon kiezen. De ministers moesten de 
verantwoording voor hun machtsuitoefening afleggen aan die Tweede Kamer. Dit was alleen 
nog maar censuskiesrecht; alleen mannelijke burgers van 23 jaar en ouder én met een zekere 
belastingafdracht mochten stemmen. 

• In veel landen, waaronder Nederland, waren socialistische politieke partijen en vakbonden 
groot voorstander van algemeen kiesrecht. In de zogeheten Pacificatie van 1917 werd er een 
compromis gesloten tussen christelijke, liberale en socialistische politieke partijen. Alle mannen 
ouder dan 25 jaar kregen opkomstplicht (verplicht naar de stembus) en vrouwen konden in de 
Tweede Kamer gekozen worden. Onder druk van de Russische Revolutie en van de ‘suffragettes’ 
werd in 1919 het algemeen kiesrecht ingevoerd. Vrouwen kregen nu ook de opkomstplicht.

• In de loop van de tijd werd de stemgerechtigde leeftijd een aantal keer verlaagd. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de stemplicht verlaagd naar 23 jaar. De gemiddelde leeftijd van soldaten lag 
ook rond de 23 jaar en dat is niet toevallig. De gedachte was: ‘als je kunt sterven voor je land 
mag je ook inspraak hebben’. In 1972 werd het achttien jaar. In die tijd werd de opkomstplicht 
afgestapt en mochten burgers zelf weten of ze gingen stemmen. Dit past bij de internationale 
studentenprotesten van 1968 waarin grote groepen jongeren protesteerden tegen de beperkte 
vrijheid en gelijkheid en tegen de oorlog in Vietnam. 

De internationale 
ontwikkelingen hoef je voor 
het eindexamen niet te kennen 
maar geven wel aan dat de 
nationale ontwikkelingen in 
Nederland door globalisering 
is beïnvloed.

De suffragettes waren 
voorvechters van 
vrouwenkiesrecht en worden 
tot de eerste feministische golf 
gerekend. Aletta Jacobs is de 
meest bekende voorvechter 
van vrouwenkiesrecht in 
Nederland geworden. Meer 
weten? Zie website 5 .2.
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Bij de opsomming van deze gebeurtenissen is duidelijk te zien dat Nederland een proces van 
democratisering doormaakte: grotere inspraak en zeggenschap voor diegene met minder macht. De 
groep die invloed heeft op de politieke besluitvorming is steeds toegenomen. Zelfs de verandering 
van stemplicht naar stemrecht zou je kunnen interpreteren als een verandering naar meer 
zeggenschap. Mensen konden immers zelf besluiten of ze daadwerkelijk van dat recht gebruik 
wilden maken. 

Onderhandelingshuishouden
Hierboven heb je kunnen lezen dat democratisering wereldwijd en landelijk (macroniveau) zichtbaar 
was. De grotere inspraak van mensen met minder macht vond niet alleen plaats op macroniveau, 
maar ook binnen samenlevingsvormen op microniveau. Kinderen kregen steeds meer te zeggen, 
ze mochten meepraten over de huisregels. Ook vonden ouders de ontwikkeling en ontplooiing van 
hun kind steeds belangrijker. Zo’n modern gezin wordt ook wel een onderhandelingshuishouding 
genoemd. De taken in dit huishouden zijn gelijker verdeeld dan in een bevelhuishouding 
(kostwinnersgezin) waarin vader werkte en de baas was en moeder de kinderen verzorgde. 

Wat gezinsinkomen en de verzorging van kinderen betreft, hebben vaders en moeders dit steeds 
meer gelijk verdeeld. Wel is het zo dat mannen, ook vandaag de dag, vaker fulltime buitenshuis 
werken en vrouwen vaker parttime: het anderhalfverdienersmodel.

Verandering rol socialisatoren
Democratisering en individualisering hadden ook gevolgen voor socialisatoren. In het proces van 
socialisatie en het ontwikkelen van een eigen identiteit werd de rol van de kerk voor jongeren 
steeds minder belangrijk. Sinds de jaren vijftig is de rol van de peergroup (vrienden) evenals de rol 
van het onderwijs als socialisator toegenomen. Dat heeft twee oorzaken:
• Kinderen brengen meer tijd op school door.
• De samenleving verwacht steeds meer van scholen dat zij opvoedingstaken in het lespakket 

opnemen. Denk aan het aanleren van waarden en normen of de sociale vorming.

Meer weten over verschillende 
samenlevingsvormen en de 

veranderingen in Nederland 
tussen 1950 en nu?  

Zie website 2.5 .

De media gingen daarnaast een grotere rol spelen. Vanaf de jaren zestig nam het aanbod van de 
media steeds verder toe. In die tijd waren het vooral kranten, bladen, radio, tv en films die ervoor 
zorgden dat mensen in het algemeen, en jongeren in het bijzonder, de waarden en normen van 
de samenleving kregen overgedragen. Deze ontwikkelingen passen allemaal in het proces van 
democratisering omdat mensen meer inspraak en medezeggenschap kregen en het gezag van 
traditionele socialisatoren afnam.

Kanttekeningen democratisering
In langdurige ontwikkelingsproces van democratisering hebben de burgers achtereenvolgens 
vrijheidsrechten, politieke en sociale rechten bedongen. Dit proces van democratisering past 
bij een individualistische ideologie waarbij gelijkheid het onderlinge principe is en waarbij meer 
vrijheid ten opzichte van de staat en medeburgers gerealiseerd wordt. Over de wenselijkheid van 
verdergaande democratisering verschillen mensen van mening.

Bij het proces van democratisering kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst:
1.  Door toenemende democratisering duurt besluitvorming langer. De besluitvorming wordt 

hierdoor minder daadkrachtig als gevolg van de noodzaak tot compromisvorming;
2.  Deelnemers aan verschillende vormen van burgerparticipatie vertegenwoordigden vaak maar 

een beperkte groep. Als er een gesprek wordt georganiseerd door de politiek met inwoners 
van een gemeente, komen daar meestal oudere hogeropgeleide mannen met een Nederlandse 
achtergrond op af. Deze waren al politiek actief waardoor de inzet van meer participatie-
instrumenten niet heeft geleid tot het bereiken van nieuwe groepen, zoals jongeren en migranten.

3.  De mogelijkheid die burgers hebben om machthebbers te controleren is verkleind als gevolg 
van toenemende globalisering. Dat komt omdat internationale organisaties, bijvoorbeeld de VN, 
maar invloed hebben gekregen.

Globalisering
Bij de derde kanttekening de bij democratisering gemaakt kan worden is de invloed van globalisering 
te zien. We gaan het kernconcept globalisering in deze paragraaf beschrijven met de invloed die 
het heeft op de verandering van de verhouding in de wereld en in samenlevingen. 

De afgelopen decennia is er meer internationale handel gekomen en door de groei en het 
machtiger worden van multinationals kan gesproken worden over supranationale handelsblokken. 
Een handelsblok is een groep landen die economisch samenwerkt en handeldrijft, maar die andere 
groepen landen probeert uit te sluiten. De Europese Unie is daar een goed voorbeeld van. Deze 
behartigt de belangen van de Europese lidstaten maar maakt het andere landen moeilijker om 
economische voordelen te behalen in Europa. Misschien klinkt dat oneerlijk maar het gaat om 
zelfbescherming. China, Rusland en de VS vormen ook handelsblokken en concurreren met elkaar 
en met de Europese Unie. 

Globalisering als positief en negatief proces
Globalisering wordt als een positief en een negatief proces gezien. De voorstanders 
(hyperglobalisten) wijzen op het groeiperspectief: zij zien mogelijkheden om economische 
ontwikkeling te realiseren en om met toepassing van technologie en andere maatregelen de 
ecologische problemen, zoals klimaatverandering, aan te pakken Door globalisering zijn alle delen 
van het ecosysteem met elkaar verbonden.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Globalisering is het proces van 
uitbreiding en intensivering van 
contacten en afhankelijkheden 
over zeer grote afstanden en 
over landsgrenzen heen.

Standbeelden van Thorbecke, 
de Russische Revolutie en 

de suffragette Emmeline 
Parkhurst.

Niet alleen de tijd die kinderen 
op school doorbrengen neemt 

toe maar ook de ervaren 
werkdruk onder leerlingen. 
Bron: Trimbos en SCP 2017. 

Meer weten over dit onderzoek. 
Zie website 2.5 .
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De tegenstanders (andersglobalisten) vinden dat overproductie en overconsumptie moet worden 
gestopt. Het milieu raakt overbelast, grondstoffen raken uitgeput en verkwisting moet worden 
tegengegaan. Internationale economische crises brengen de onderlinge afhankelijkheid aan het 
licht en leiden tot bijna wereldwijde economische stagnatie. Een voorbeeld hiervan is dat als de VS 
een economische crisis meemaakt, dit automatisch leidt tot wereldwijde economische problemen. 
Dit onwenselijke groeidenken moet ingedamd worden, aldus andersglobalisten.

Hyperglobalisten en andersglobalisten kunnen moeilijk tot elkaar komen, omdat ze fundamenteel 
anders denken over problemen en oplossingen. We noemen hier vier voorbeelden van de 
verschillen. 

• Meer aandacht voor profijt op korte termijn versus meer aandacht voor langetermijneffecten;

• Verschillende standpunten ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot de wenselijkheid en 
mogelijkheid van economische groei, zoals het behoud van natuurlijk bronnen voor later, de 
reductie van de overbevolking en het terugbrengen van verkwisting en vervuiling;

• Verschillende houdingen en standpunten ten aanzien van de aard en het oplossend 
vermogen van de wetenschap en de technologie;

• Verschillende betekenis die gehecht wordt aan de ongelijke verhoudingen die naar voren 
komen bij ecologische problemen. De schade die aan de omgeving aangebracht wordt is 
wel grensoverschrijdend, maar ook weer niet gelijk verdeeld over gebieden en de wereld.

Tot slot
In de periode van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was er sprake van een 
emancipatiegolf. Deze golf is onderdeel van het proces van democratisering waarbij kinderen, 
vrouwen en minderheden meer inspraak kregen. Daardoor veranderden de gezinnen. Ook 
op macroniveau vond democratisering plaats. De samenleving kent een grotere inspraak en 
medezeggenschap voor degenen met minder macht. 

Globalisering heeft niet alleen invloed gehad op de Vorming maar ook op de Verhouding. De 
verhoudingen in de wereld zijn beïnvloed door een toename van de handel. De handel is positief 
voor de welvaart maar vormt een bedreiging voor het milieu en klimaat. Tegenstellingen in de 
wereld zijn zowel toe- als afgenomen. Globalisering heeft ook invloed op de verhoudingen in de 
Nederlandse samenleving. Deze worden in hoofdstuk 7 bestudeerd.

Maar eerst behandelen we in hoofdstuk 3 enkele kernconcepten bij Binding.

Meer over de discussie 
rondom voor- en nadelen van 

globalisering kun je lezen in 
de hoofdstukken 10 en 12. Ook 

in de politiek is er een stevig 
debat hierover.  

Zie § 5 .3 over ideologie.


