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Ben jij blij met je eigen voornaam? Of zou jij je naam liever veranderen als dat kon? Ouders denken 
vaak lang na over een naam voor hun kinderen. De naam moet natuurlijk prettig klinken, maar 
misschien ook wel een mooie betekenis hebben. Veel ouders proberen een unieke naam te vinden 
om hun kind iets speciaals mee te geven. Een voornaam maakt deel uit van wie jij bent. Bij anderen 
roept jouw voornaam een bepaald beeld op van wat voor soort persoon jij bent of zou kunnen zijn. 

Om meer te weten te komen over de populariteit van voornamen worden de namen van mensen 
die in Nederland wonen bijgehouden in de Nederlandse Voornamenbank. In die database valt op 
dat de populariteit van voornamen door de jaren heen verandert. De kans dat er bij jouw ouders 
iemand met de naam Jeroen of Linda in de klas zat is vrij groot. In ieder geval een stuk groter dan 
nu bij jou in de klas. Het omgekeerde geldt voor een leerling die Sanne of Daan heet. Ook zien we 
dat het nog niet zo makkelijk is om een unieke naam te verzinnen. Uit de Voornamenbank blijkt dat 
ruim een miljoen Nederlanders een naam hebben uit de top tien van meest voorkomende namen. 
Veel ouders maken dus uiteindelijk toch dezelfde keuze. 

Referentiekader
Vroeger was het in veel families gebruikelijk dat kinderen naar hun opa en oma werden vernoemd. 
Tegenwoordig gebeurt dat veel minder en kan het voor ouders een flinke zoektocht zijn om een 
voornaam voor hun kind te vinden. Het kan ook zijn dat bepaalde namen tijdelijk in de mode zijn. 
Vroeger werden kinderen vaak Maria en Johannes genoemd, tegenwoordig zijn Julia en Sem 
populair. Er zijn ook ouders die hun kind dezelfde naam geven als een beroemde artiest of een 
succesvolle sporter. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de populariteit van de naam Max. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.3 .

hoofdstuk 1:
de samenleving 
en het individu
§ 1.1 IDENTITEIT
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Bij het geven van een voornaam speelt iemands referentiekader een belangrijke rol. 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 docent zal zijn eigen kind 
niet snel Mitchell of Lieke noemen als hij een vervelende Mitchell of Lieke in de klas heeft zitten. 
Natuurlijk kun je een naam ook met een positief beeld associëren. Denk maar eens aan mensen die 
hun kinderen vernoemen naar een familielid waar ze warme herinneringen aan hebben, een naam 
die in hun religie een belangrijke rol speelt of een sportheld die ze bewonderen. De associaties 
die je ergens bij hebt zeggen veel over je referentiekader. Iemands kijk op de wereld kan dus 
verschillen op basis van zijn of haar ervaringen.

Ouders denken vanuit hun referentiekader na over de naam van hun kind en daarbij worden ze 
onder andere beïnvloed door hun familie, hun omgeving en de tijd waarin ze leven. Als we genoeg 
data verzamelen over voornamen dan kunnen we patronen herkennen. 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, 
Amira komt waarschijnlijk uit de Randstad. Een voornaam is daarmee een onderdeel van iemands 
identiteit. De definitie van het kernconcept identiteit staat in de kantlijn. Telkens als er een nieuw 
kernconcept wordt genoemd, wordt dit aangegeven in de kantlijn met een symbool dat past bij het 
hoofdconcept waar het kernconcept bij past. Zie de inleiding voor meer informatie over hoofd- en 
kernconcepten en de symbolen.

Drie aspecten van identiteit
De definitie van identiteit bestaat uit drie aspecten, namelijk: persoonlijk, sociaal en collectief. De 
persoonlijke identiteit is het beeld dat iemand van zichzelf heeft, zijn zelfbeeld. Het kan, vooral 
tijdens de puberteit, een lang en ingewikkeld proces zijn om te ontdekken wie je bent en welke 
eigenschappen of kenmerken nu onderscheidend zijn voor je persoonlijkheid. Welke sport of hobby 
past bij mij? Waar haal ik plezier en voldoening uit? Maar ook: hoe zien anderen mij? 

Het beeld dat we van onszelf hebben, en hetgeen we als kenmerkend en blijvend voor onze 
identiteit beschouwen, proberen we vaak ook uit te dragen naar anderen. Bij het opgroeien en 
ouder worden spelen ‘belangrijke anderen’, zoals ouders en vrienden, een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van iemands zelfbeeld. Hoe jij je zelfbeeld uitdraagt bepaalt mede hoe anderen over 
jou 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 iemand. Je draagt het dus uit, anderen kunnen het 
waarnemen en vormen een mening over jou. Je bent je daar waarschijnlijk bewust van: je vraagt je 
regelmatig af hoe anderen jou zien. Door dat te doen, vorm je ook een beeld van jezelf.

Wil je testen hoe je 
referentiekader beïnvloedt wat 

je in een afbeelding ziet?  
Zie website 1 .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

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. Het is afgeleid 

van zijn perceptie over de 
groep(en) waar hij wel of juist 

ook niet deel van uitmaakt.

Persoonlijke identiteit is het 
antwoord op de vraag:  

Wie ben ik?

Naast ouders en vrienden zijn ook andere groepen belangrijk voor iemands identiteit. Mensen 
horen bij groepen, dat hoort bij onze sociale identiteit. De sociale identiteit is het beeld dat 
iemand heeft van zichzelf als lid van sociale groep(en) en categorieën waar hij of zij deel van 
uitmaakt. Je identificeert jezelf met meerdere groepen. Iemand kan zichzelf bijvoorbeeld zien als 
Rotterdammer, Europeaan en Nederlander met Marokkaanse roots. Met welke groepen identificeer 
jij je? De groepen samen maken een groot onderdeel uit van wie je bent. Mensen zijn van nature 
sociale wezens en we 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 het dragen van een shirt met 
het logo van je favoriete sportclub, een religieus symbool of een gekleurd armbandje.

Bij collectieve identiteit gaat het om het beeld van een groep. Dat kunnen groepen zijn waar je zelf 
deel van uitmaakt of niet. Je kunt zelf hockeyen en een beeld van hockeyers hebben. Mensen die 
niet hockeyen kunnen ook een beeld hebben van hockeyers. Zo is er in een samenleving dus een 
beeld van een groep dat als blijvend en kenmerkend voor die groep wordt beschouwd. We noemen 
dat de externe collectieve identiteit. Mensen hebben verwachtingen over het gedrag van anderen 
met een bepaalde identiteit. Zo wordt er voor je gevoel misschien weleens negatief aangekeken 
tegen jouw ‘eigen’ groep: leerlingen op de middelbare school. Ze zijn liever met hun telefoon bezig 
dan met de les, maken geen huiswerk en ruimen hun rommel niet op. Andersom bestaat er bij jullie 
zelf misschien juist een beeld van serieuze leraren die veeleisend zijn en weinig andere interesses 
hebben dan hun vakgebied. Dit zijn voorbeelden van de negatieve verwachtingen die je over een 
groep kunt hebben. Maar het kan ook wat neutraler of zelfs erg positief. Van fitgirls of topsporters 
bestaat het beeld dat het optimistische, gedisciplineerde mensen zijn die maar weinig zwakke 
momenten kennen. En denk eens aan andere beroepsgroepen: mensen die een agrarisch bedrijf 
hebben roepen bij ons verwachtingen op van nuchtere, harde werkers met een grote liefde voor 
het buitenleven. Ook van landen bestaan beelden en verwachtingen. Het beeld van de Verenigde 
Staten is totaal anders dan dat van India.

De vorming van identiteit
Gelijk vanaf je geboorte start je met de verwerving van een identiteit. Je hebt daar dan zelf nog 
weinig invloed op natuurlijk. Je identiteit wordt tijdens je opvoeding gevormd door de omgang met 
andere mensen. De eerste stap is al dat je een naam krijgt van je ouders. Op een later moment 
gaan ook vrienden en media een belangrijke rol spelen. In § 1.2 ga je veel meer lezen over dat 
proces. Door de omgang met anderen wordt het beeld dat iemand van zichzelf heeft bepaald 
door de groepen waar hij toe behoort en waar hij zichzelf bij vindt horen. Identiteit kan daarom 
gezien worden als het ‘kruispunt’ van zelfbeeld en groepsbinding. Een voorbeeld hiervan is gender. 
Ieder kind ontwikkelt al vroeg een besef van zichzelf als vrouw of man. Of in sommige gevallen 
beide of juist 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. Zo leren mensen zich 
vrouwelijk, mannelijk of op een andere manier, bijvoorbeeld non-binair, te gedragen.

Sociale identiteit is het 
antwoord op de vraag:  
Bij wie hoor ik?

Collectieve identiteit is 
het antwoord op de vraag:  
Welke beelden bestaan er  
van een groep?

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

staan Faye, Lisa en Noor? Hoe 
weet je dat?  
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Spanningen bij identiteit
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. Wat als medesupporters van jouw favoriete 
voetbalclub meer en meer geassocieerd worden met hooligans door agressie op de tribunes? Je 
wilt misschien wel graag een fanatieke fan van de club blijven, maar geen onderdeel uitmaken 
van de groep hooligans. Dat kan leiden tot een loyaliteitsconflict. Wil jij nog wel met die groep 
geassocieerd worden? Die slechte naam en associatie kunnen iemand lang achtervolgen, zelfs 
wanneer men al lang geen lid meer is van zo’n groep. 

Ook kan het zijn dat groepen eisen dat mensen hun persoonlijke identiteit opgeven en dat alleen de 
identiteit van de groep mag gelden. De groep overheerst dan het individu. Het kan zelfs voorkomen 
dat mensen die lid van zo’n groep willen worden, het contact met hun familie en vrienden moeten 
verbreken. Dat zie je vaak bij sektarische groepen, criminele bendes en bij terreurgroepen.

Verandering van identiteit kan ook spanning oproepen. Dat zie je bijvoorbeeld bij immigranten. In het 
ontvangende land worden vaak externe collectieve identiteiten aan de nieuwkomers toegekend. 
Deze identiteiten kunnen negatief en stigmatiserend zijn. Er kan over de nieuwkomers gezegd 
worden dat ze misbruik willen maken van uitkeringen of crimineel zijn. Er kunnen nieuwkomers zijn 
waarbij dat daadwerkelijk het geval is, maar deze externe collectieve identiteit kan ook het effect 
zijn van sterke wij-zij-gevoelens. Mensen zoeken dan een groep om zich tegen af te zetten om hun 
eigen identiteit te versterken. 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 bijvoorbeeld het voorkomen van gezichtsverlies (schaamtecultuur) 
belangrijker dan de waarheid vertellen (schuldcultuur). In Nederland denken we precies andersom. 

De externe collectieve identiteit die we aan iemand koppelen kan gevolgen hebben voor de 
positie die iemand in de maatschappij heeft. Zo kan bijvoorbeeld het beeld van een bepaalde 
migrantengroep zijn dat ze niet bereid zijn om te werken. Iemand die door anderen vereenzelvigd 
wordt met die groep kan zijn best doen om de taal te leren en een baan te vinden, maar dan 
toch last krijgen van de collectieve identiteit. Zo kan de collectieve identiteit sociale ongelijkheid 
versterken en in stand houden.

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

schaamtecultuur.

Het kernconcept sociale 
ongelijkheid wordt in § 3 .1 
besproken en houdt in dat 

sommige verschillen tussen 
mensen tot gevolg hebben dat 
deze mensen ongelijke kansen 

hebben in de samenleving.

Verandering van identiteit
Soms verandert identiteit tijdens een mensenleven. Stel dat iemand in zijn jeugd groot fan is van 
een muziekband. Zo’n grote fan dat iemand ook het taalgebruik, kledingstijl en kapsel overneemt. 
Dan verandert de identiteit. Grote kans dat na een paar jaar de populariteit van de band afneemt 
of dat iemand in een volgende levensfase komt. De identiteit verandert dan waarschijnlijk weer. 
Verandering kan namelijk ook optreden wanneer iemand 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 bij jonge criminelen. Zij vinden de regels binnen hun criminele vriendengroep 
lange tijd belangrijker dan de regels in wetboeken, maar als ze zich settelen worden het vaak brave 
burgers. We zien dat veel jonge criminelen na hun 22e hun leven beteren. 

We zien in moderne samenlevingen een verschuiving van het belang 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. Door de opkomst van sociale media hebben we daar ook allerlei mogelijkheden voor. Vaak 
schetsen we naar buiten toe een ideaalbeeld van onszelf, zelfs als we ons rot voelen, over wie 
we denken te zijn. Het idee leeft dat je vooral moet laten zien dat het goed gaat met je en dat je 
veel leuke dingen beleeft. Dat beeld creëren mensen letterlijk van zichzelf door foto’s vanuit een 
bepaalde hoek te maken en het juiste filter te kiezen. Identiteit is daarmee in beweging en volgt 
ook de trend en mode. Wie je bent wordt dus mede beïnvloed door wie je denkt dat je mag zijn 
volgens anderen. Dat heeft weer te maken met je referentiekader: als jouw kennis en ervaringen 
je vertellen dat je vooral positieve beelden uit moet dragen, dan zal het moeilijk zijn iets te delen 
over je slechte kanten of onzekerheden.

Tot slot
Een voornaam maakt deel uit van onze identiteit. Iemands identiteit is wie hij is en bij welke groepen 
hij wel of niet hoort. Een mens heeft hier zelf redelijk wat invloed op en kan allerlei keuzes maken 
die zijn identiteit vormen. Zo heeft ook iedere persoon zijn eigen referentiekader: iedereen kijkt, 
ziet en beleeft de wereld op zijn eigen manier.

Als we voornamen systematisch gaan bestuderen kunnen we op basis van iemands naam zelfs 
een goede gok doen naar de leefomstandigheden van die persoon. Zo is er bijvoorbeeld een 
verband tussen voornamen en opleidingsniveau. Dit is nog maar één van de vele verbanden die 
we bij maatschappijwetenschappen onderzoeken. Een belangrijke reden om identiteit grondig te 
onderzoeken kan zijn dat identiteiten en referentiekaders gevolgen hebben voor concrete acties 
die mensen ondernemen of gedrag dat ze vertonen. Soms zorgt identiteit zelfs voor spanningen 
tussen personen of groepen. Het is daarom interessant om te bestuderen hoe identiteit wordt 
gevormd. Dat doen we in de volgende paragraaf, want daar gaat het over socialisatie.

Meer weten over het verband 
tussen leeftijd en crimineel 
gedrag? Zie de website 1 .1 .

Wat heeft identiteit te maken 
met ‘maskers dragen’? 

Stel dat je nu een selfie maakt 
en over een paar jaar weer 
ziet als je op je werk bent. 
Zou je die selfie dan anders 
beoordelen?
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§ 1.2 SOCIALISATIE

Misschien heb je er nog nooit over nagedacht of je later zelf kinderen wilt, maar stel dat het 
antwoord ja is. Heb je dan ook een idee over hoe jij je kinderen wilt opvoeden? Ga je dat op 
dezelfde manier doen zoals jij bent opgevoed of maak je andere keuzes? Je zult merken dat je 
partner daar ook ideeën over heeft vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Jullie kunnen kiezen 
voor een strenge opvoeding of je kinderen juist veel vrijheid geven. Daarnaast kun je je kinderen 
wel of niet meenemen naar musea, ze stimuleren om te gaan sporten of om een boek te lezen. 
De vraag is in hoeverre al deze keuzes invloed hebben op de ontwikkeling van een persoon. Hoe 
ben jij zelf geworden wie je bent? In hoeverre heb je dat zelfstandig kunnen bepalen? Bepalen je 
ouders door hun opvoeding hoe jij je gedraagt? Of spelen anderen ook een belangrijke rol?

Kinderen worden heel verschillend opgevoed: ouders hebben hun eigen ‘opvoedingsstijl’. 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. Denk maar 
aan school en bijvoorbeeld de sportclub of scouting. Op elke plaats kunnen de (gedrags)regels 
weer een beetje anders zijn. Regels kunnen op sommige plaatsen strenger of minder streng zijn 
dan thuis. Te laat op school komen of op de training heeft vaak meteen consequenties, terwijl de 
meeste ouders niet zo streng zijn. Welk gedrag ergens verwacht wordt en welke regels in een 
bepaalde groep gelden krijg je aangeleerd tijdens een proces van socialisatie. Het kernconcept 
Socialisatie is het proces van overdracht en verwerving van de cultuur. De volledige definitie staat 
in de kantlijn.

Elementen van socialisatie
Socialisatie wordt ook wel ‘het proces van leren samenleven’ genoemd. Zoals je, om te kunnen 
overleven, moet leren drinken en eten, zo moet omgaan met anderen in een samenleving ook 
aangeleerd worden. 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 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 .

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

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.

van hen verwacht wordt in die groep of samenleving. Zo leren ouders hun kinderen hoe zij zich 
moeten gedragen in de samenleving. Respect hebben voor ouderen door ze met u aan te spreken 
is daar een voorbeeld van. Een leerling op een nieuwe school is ook een nieuwkomer. Daar zijn 
het de leraren en klasgenoten die de gebruiken, regels en waarden overdragen, zoals de manier 
van omgaan met telaatkomers die een briefje moeten halen bij de receptie. 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 iemand die boven je staat. Deze mensen of groepen mensen die een 
cultuur overdragen, in dit geval ouders, leraren, medeleerlingen of medeburgers, noemen we 
socialisatoren.

•  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. Dat is een langdurig proces. Het 
effect is dat mensen leven volgens de cultuur van een groep zonder dat ze zich hier heel bewust 
van zijn of controle nodig hebben. Een voorbeeld is dat je nu waarschijnlijk uit jezelf met mes 
en vork eet of naar de wc gaat in plaats van in je luier plast. Het is je tweede natuur (cultuur) 
geworden. Mensen verschillen van dieren door de lange periode van onvolwassenheid, waarin 
zij de cultuur overnemen van socialisatoren. Het verwerven van een cultuur (internalisatie) vindt 
in diverse levensfasen plaats; het begint al snel na de geboorte en in de peuter- en kleutertijd. 
Vervolgens in nieuwe groepen (zoals vrienden, school en werk) waar je je aanpast aan bestaande 
regels. Of wanneer je verhuist naar een ander land of een andere streek, waar andere waarden en 
normen belangrijk zijn. 

In de leeftijdscategorie tien tot twintig jaar wordt de vriendengroep als socialisator belangrijk. In 
die groep leer je om je eigen afwegingen te maken, zoals welke kleding je leuk vindt. 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 invloedrijke socialisatoren.

Tijdens de overdracht en verwerving van cultuur kan er een verandering van de cultuur plaatsvinden. 
Bij de verwerving kan een individu voor een deel zelf keuzes maken en dus ook kritisch zijn op de 
cultuur die wordt overgedragen. Zo is cultuur steeds in beweging en socialisatie ook. Socialisatie 
is dus net zo goed een proces dat voor het behoud van cultuur zorgt als dat het tot verandering 
van een cultuur leidt. 

Informeel
Je zou de indruk kunnen krijgen dat er achter socialisatie een uitgedacht en gestructureerd plan zit. 
Veel ouders voeren gesprekken over hoe ze hun kinderen willen opvoeden en cultuuroverdracht 
via scholing is ook een bewust proces. Er is over nagedacht wat jongeren op school dienen te leren 
en hoe je dat het beste kunt bereiken. Natuurlijk zijn daar wel verschillende visies op. Socialisatie 
verloopt echter vaak ook op een vanzelfsprekende en informele manier door contact met anderen. 
We hebben de neiging gedrag te imiteren en over te nemen van mensen op wie we denken te lijken 
of op wie we willen lijken. Kijk maar eens goed naar een jong kind dat het gedrag van een oudere 
broer of zus nadoet. Socialisatie verloopt dan door de identificatie met anderen.

Rituelen
Rituelen zijn nuttig voor het overdragen en verwerven van cultuur. Een ritueel bestaat uit 
handelingen die regelmatig terugkeren en een bepaalde betekenis hebben voor een persoon of 
groep. In een gezin kun je denken aan het stappenplan bij het ‘naar-bed-gaan-ritueel’: naar de wc 
gaan, tandenpoetsen, wassen, omkleden, welterusten zeggen, boekje lezen, slapen. Een ritueel 
geeft structuur aan gedrag waardoor het aanleren ervan eenvoudiger wordt. Je hoeft er op een 
gegeven moment niet meer over na te denken en het is geïnternaliseerd. Dit soort rituelen laten 
ons ook zien welke waarden in zo’n gezin als belangrijk beschouwd worden om over te dragen. In 
dit geval gaat het om persoonlijke hygiëne, regelmaat, sociaal contact en rust. 

De studie ontwikkelings
psychologie houdt zich bezig 
met het bestuderen van 
hoe mensen opgroeien in 
verschillende levensfasen. In 
het opdrachtenboek kun je hier 
meer over leren.

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

Vier situaties waarin 
socialisatie te herkennen is.
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Een voorbeeld van een ritueel bij een vriendengroep is een begroeting of een ‘running gag’ (een 
grap die steeds wordt herhaald). Op de werkvloer kun je denken aan teamvergaderingen, de 
vrijdagmiddagborrel of de nieuwjaarsreceptie. Deze rituelen laten bijvoorbeeld zien dat in een 
bedrijf veel waarde wordt gehecht aan collegialiteit en ontmoeting. Bekende rituelen voor de 
samenleving als geheel zijn Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Prinsjesdag en Kerst.

Nature - Nurture
Beeld je eens twee tweelingzussen in die na hun geboorte op verschillende plaatsen opgroeien. 
Ze hebben dezelfde biologische ouders, maar worden opgevoed in verschillende culturen. 
Zouden deze tweelingzussen uiteindelijk nog veel op elkaar lijken qua gedrag en eigenschappen? 
Mensen leren gedrag aan van andere mensen in hun omgeving. Toch is het soms opvallend hoe 
natuurlijk het gedrag van een dochter op dat van haar moeder lijkt. Dat kan niet zomaar alleen in 
de opvoeding aangeleerd zijn, maar moet haast wel in de genen zitten toch? Of hoe komt het dat 
Ethiopiërs en Kenianen goed zijn in marathonlopen? Zijn ze als goede hardlopers geboren of is ze 
dat aangeleerd omdat het bij hun cultuur hoort? Deze vragen hebben te maken met de kwestie of 
menselijk gedrag aangeboren of aangeleerd is.

Ieder kind heeft unieke eigenschappen zoals de 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 kunnen horen. Zodra je 
woorden leest als ‘biologische factoren’, ‘genetische’ of ‘aangeboren’ gaat het over een verklaring 
van eigenschappen en gedrag gebaseerd op nature. 

Daarnaast spelen ook aangeleerde eigenschappen een rol in het gedrag dat mensen vertonen. 
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 van eigenschappen en gedrag 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). Een 
makkelijke verklaring is er bijna nooit. Kijk maar eens naar de taal die je spreekt: de mogelijkheid 
om te praten en klanken te maken heeft bijna ieder mens. Maar de specifieke taal die jij spreekt 
(ook wel je moedertaal genoemd) heb je door veel oefening aangeleerd. 

Meer weten over het  
naturenurturedebat?  

Zie website 1 .2.

Wat we vooral niet moeten vergeten, is dat die verschillende verklaringen grote gevolgen 
kunnen hebben voor hoe we omgaan met bijvoorbeeld afwijkend gedrag. Wat als we depressies 
kunnen wijten aan concrete factoren uit opvoeding of cultuur? Verandert dat de behandeling die 
psychologen voorschrijven? Of kunnen we dan zelfs een zeer effectief preventiebeleid opzetten? 
En als criminaliteit met erfelijke factoren te maken heeft, wat voor invloed heeft die kennis dan op 
het type straf dat wordt gegeven?

Er is al lange tijd 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 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.

Tot slot
Het kernconcept socialisatie wordt bestudeerd bij vraagstukken rondom de vorming van mensen. 
Daar horen vragen bij als: op welke wijze worden mensen opgevoed? Op welke leeftijd zijn welke 
socialisatoren het meest invloedrijk?

Socialisatie bestaat uit twee delen: het proces van overdracht en het proces van verwerving. Bij het 
proces van overdracht wordt gekeken naar de invloed van de socialisatoren op het individu. Bij het 
proces van verwerving wordt ingezoomd op het individu zelf en hoe deze het gedrag van een groep 
of samenleving overneemt. Dat betekent niet dat al ons gedrag ook daadwerkelijk aangeleerd is. 
We kunnen ook gedrag vertonen zonder dat we het aangeleerd krijgen.

Voor het verklaren van gedrag en eigenschappen van mensen zijn meerdere mogelijkheden. We 
kunnen oorzaken van gedrag zoeken in nature (aangeboren eigenschappen) of meer nurture 
(aangeleerde eigenschappen). Wetenschappers verschillen hierover van mening, maar over 
het algemeen wordt de conclusie getrokken dat beide eigenschappen, zowel aangeboren als 
aangeleerd, het menselijk gedrag verklaren. Omdat aangeleerd gedrag altijd afhankelijk is van 
de cultuur waarin mensen leven, doen we er goed aan cultuur zorgvuldig te bestuderen. In de 
volgende paragraaf gaan we hiermee aan de slag.
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§ 1.3 CULTUUR

Bij het woord cultuur denk je misschien al snel aan iets groots. Dat kunnen kunstwerken zijn, de 
cultuur van Nederland of je beeld van een cultuur in een ander werelddeel. Dat is een logische 
gedachte, maar laten we eerst eens heel dichtbij kijken. Hoe ziet de cultuur er bij jou thuis uit? Hoe 
spreken jullie elkaar aan? Word je gestraft voor dingen die je niet goed doet of word je beloond 
wanneer je iets hebt gepresteerd? Is er een vaste dag waarop jullie friet of patat eten? Eten jullie 
stamppot of vooral gerechten uit een buitenlandse keuken? Er zijn nog veel meer vragen te 
bedenken die zorgen voor een beeld van de cultuur waarin jij opgroeit. 

De cultuur zorgt ervoor dat bij jou thuis iedereen weet wat er wordt verwacht van elkaar en welke 
gedragsregels er gelden. De kans is groot dat de cultuur en gedragsregels bij klasgenoten van jou 
(deels) anders zijn. Dat merk je zelf waarschijnlijk ook wanneer je op bezoek bent bij een klasgenoot. 
Je zult je dan vaak bewust of onbewust even afvragen welk gedrag van jou wordt verwacht. Hoe 
mensen zich gedragen is een belangrijk studieobject van maatschappijwetenschappen. Het 
kernconcept cultuur is daarbij belangrijk. We zien cultuur terug bij zowel het hoofdconcept 
Vorming als het hoofdconcept Binding en in deze paragraaf bestuderen we de vijf verschillende 
cultuurelementen. 

Cultuurelementen
Manieren van kleden en het vieren van een verjaardag horen bij groepen mensen die dezelfde 
cultuur hebben. De definitie van cultuur bevat vijf cultuurelementen en deze kunnen we 
onderverdelen. De elementen gaan over cultuur in ons hoofd, in ons gedrag en in ons uiterlijk.

Wat mensen in hun hoofd meedragen:
• waarden: idealen, zoals gelijkheid, vrijheid en veiligheid.
• opvattingen: ideeën, wat je vindt, je gedachten over iets.
• voorstellingen: beelden, ideeën, verhalen die mensen hebben over een gebeurtenis, bijvoorbeeld 

over een oorlog waardoor een land onafhankelijk werd of belangrijke historische gebeurtenissen, 
met bijbehorende beelden van de Nederlandse zeevaarders Michiel de Ruyter en Piet Heijn. De 
beelden over deze gebeurtenissen kunnen positieve of juist negatieve gevoelens oproepen en 
van daaruit geven mensen weer betekenis aan wat ze om zich heen zien.

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

regel hoort bij de waarde ‘respect’. Normen zitten dus ook in het hoofd van mensen, maar ze zijn 
zichtbaar in het vertoonde gedrag.

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), tatoeages en taal. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.4 .

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

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

Cultuur is het geheel 
van voorstellingen, 

uitdrukkingsvormen, 
opvattingen, waarden en 

normen die mensen als lid 
van een groep of samenleving 

hebben verworven.

Materiële en immateriële aspecten van cultuur
De elementen van een cultuur zijn soms wel aan de buitenkant te zien en soms niet. De 
uitdrukkingsvormen herken je als buitenstaander vaak direct, maar waarden zijn minder zichtbaar. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de materiële en immateriële aspecten van een cultuur. 
Materiële aspecten van een cultuur zijn tastbaar en concreet. Voorbeelden zijn:
• gebouwen, zoals monumenten of jaren 30-woningen;
• producten, denk aan frisdranken als Coca-Cola en Pepsi Cola die horen bij de westerse cultuur;
• gebruiksvoorwerpen, zoals die bij opgravingen gevonden worden en die ons daarmee iets leren 

over vroegere culturen;
• kunst, schilderijen uit de Middeleeuwen.

Immateriële aspecten van cultuur zijn de zaken die je niet meteen ziet, zoals waarden en taal. 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 vreemd op als je gelijke rechten voor bijvoorbeeld mensen uit de 
LHBTI gemeenschap bepleit. Soms sluiten materiële en immateriële aspecten op elkaar aan, zoals 
bij 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.

Al die cultuurelementen, zoals waarden en normen, 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.

Hoe je je thee drinkt wordt 
beïnvloed door de cultuur. 

Rechts een foto van de 
Japanse theeceremonie.

Het Oktoberfest in Duitsland 
is het grootste bierfestival 
ter wereld met veel tradities. 
Oorspronkelijk was het feest 
georganiseerd ter ere van een 
koninklijke bruiloft. Welke 
cultuurelementen zijn te 
herkennen bij dit feest?

Licht toe dat de regenboogvlag 
een materieel aspect van 
cultuur is met een immateriële 
betekenis. En hoe zit dat bij de 
Nederlandse ‘driekleur’?
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Culturen kunnen (langzaam) veranderen en zijn dus in beweging, oftewel dynamisch. Culturen zijn 
plaats- en tijdgebonden. Wat op de ene plek normaal is, kan op de andere plek ontzettend vreemd 
zijn en wat in het ene tijdperk heel normaal is kan vijftig jaar later al veel minder normaal zijn. 

Tot slot
Wat in een samenleving of groep ‘normaal’ gedrag is, wordt door de cultuur van die groep bepaald. 
Cultuur bestaat uit het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en 
normen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de materiële en immateriële aspecten van een 
cultuur. Culturen zijn dynamisch en ze zijn plaats- en tijdgebonden. In de volgende paragraaf lees 
je daar meer over. We kijken dan ook naar het aanleren van andere culturen.

 § 1.4 ACCULTURATIE EN SUBCULTUREN

Stel dat je op een dag thuiskomt van school en je ouders vertellen je dat jullie gaan verhuizen naar 
China. De schok zal in het begin misschien groot zijn, maar je gaat je na een tijdje afvragen hoe het 
leven in China zal zijn. In hoeverre wijkt de Chinese cultuur af van de Nederlandse cultuur? Kun je 
een deel van de Nederlandse cultuur, zoals stamppot eten en het vieren van Sinterklaas, behouden 
als je eenmaal in China bent? Welke onderdelen van de Chinese cultuur krijg je aangeleerd of zul je 
zelf gaan verwerven? We noemen dat acculturatie en daar lees je in deze paragraaf meer over. Je 
leert ook een aantal andere begrippen die bij cultuur passen. Daar beginnen we mee.

Dominante cultuur, subcultuur en tegencultuur
Elke groep mensen, zoals bijvoorbeeld Maastrichtenaren, Nederlanders, Europeanen, heeft zijn 
eigen cultuur. Natuurlijk gedraagt niet iedereen binnen zo’n groep zich hetzelfde. Zo zullen niet 
alle Spanjaarden fan zijn van stierenvechten, dragen veel Mexicanen geen sombrero en zijn er 
genoeg Nederlanders die geen Sinterklaas vieren. 

Daarom wordt vaak gesproken over een dominante cultuur. Dat 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. Je ziet de dominante cultuur vaak terug in de taal, wetgeving of de economie 
van een land. Bij de dominante cultuur in Nederland hoort het spreken van Nederlands, terwijl bij 
de dominante cultuur in Duitsland Duits spreken de norm is. Dit simpele voorbeeld laat ook zien 
dat culturen verschillen qua plaats. Datzelfde geldt voor wetten. In Nederland zal iedereen 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; kleinere culturen die deels overlappen en licht 
afwijken van de dominante cultuur met eigen waarden en normen. Iedereen zit in verschillende 
subculturen tegelijkertijd: die van een gezin, die van school, die van geloofs- en sportvrienden. 
Je leerde al dat culturen plaats- en tijdgebonden zijn. Een voorbeeld van een plaatsgebonden 
subcultuur is een regio waar mensen hun eigen taal spreken, zoals in Friesland. Voorbeelden van 
tijdgebonden subculturen zijn jeugd- of jongerenculturen met hun eigen spreektaal, kledingstijlen 
en muziekvoorkeuren. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we jongerencultuur als duidelijke subcultuur zien ontstaan. 
Dat wil niet zeggen dat er al tientallen jaren één jongerensubcultuur is. Gothics, hippies, skaters zijn 
zomaar wat voorbeelden. Het ontstaan van de jongerencultuur is het gevolg van maatschappelijke 
ontwikkelingen halverwege de vorige eeuw. In hoofdstuk 7 worden deze ontwikkelingen uitgebreid 
besproken. 

Deze paragraaf behandelt 
eindterm 4.1 en 4.4 .

Voorbeelden van traditionele 
beelden die sommigen bij 
Nederland hebben. Welke 

kenmerken herken je als 
typisch Nederlands? Heeft 
deze traditie ooit bestaan? 

Elke provincie is anders.  
Welke subculturen kun je 
herkennen in welke provincies? 
En aan welk cultuurelement 
herken je de subcultuur?  
Aan een voorstelling, 
opvatting, uitdrukkingsvorm, 
waarde of norm?
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Na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland een enorme welvaartsstijging. Het opleidingsniveau 
steeg en er waren allerlei technologische ontwikkelingen. De uitvinding van de televisie zorgde 
voor meer invloed van de media. Veranderingen in gezinnen en de toename van vrije tijd en het 
geld dat jongeren te besteden hadden, zorgden ervoor dat jongeren in de omgang met elkaar een 
specifieke identiteit gingen ontwikkelen. Kenmerkend daarvoor was dat jongeren vaak in verzet 
kwamen tegen de dominante cultuur. Jongerensubculturen stellen jongeren in staat verschillende 
rollen aan te nemen en uit te proberen en bieden de mogelijkheid om de jeugdfase op te rekken. 
Jongerensubculturen kunnen voor jongeren een middel zijn om een persoonlijke identiteit te 
ontwikkelen.

Ook immigranten behoren tot een subcultuur en zij zullen bij aankomst in Nederland niet meteen 
alle elementen van de dominante 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 cultuurelementen 
uit subculturen die de dominante cultuur in Nederland hebben beïnvloed.

Ook zijn er in samenlevingen mensen die niet willen horen bij de dominante cultuur en zelfs willen 
dat de dominante cultuur verandert. In zo’n geval spreken we van een tegencultuur. Mensen die 
een tegencultuur vormen kunnen zich geweldloos of gewelddadig verzetten tegen de dominante 
cultuur. Ze accepteren bijvoorbeeld de democratie en de regels die daarbij horen niet, zoals 
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. Toen groepen zich tegen 
Zwarte Piet begonnen te keren vormden zij een tegencultuur, want zij streden tegen de dominante 
opvatting dat Zwarte Piet geen probleem is. Vrijwel iedereen vond dat, maar na een heftig debat in 
de afgelopen jaren verandert de dominante cultuur. Het zou kunnen dat de dominante opvatting 
wordt of is dat Zwarte Piet niet kan en dat het uiterlijk moet worden aangepast.

Bijzondere vormen van socialisatie
Bij socialisatie onderscheiden we twee vormen. Het onderscheid tussen deze twee vormen wordt 
gemaakt door te kijken naar wat en wanneer iemand iets aanleert: bij 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. Denk aan migranten die een nieuwe taal moeten 
leren of aan niet-gelovigen die zich op latere leeftijd bekeren tot het christendom of de islam. Ze 
moeten dan niet alleen andere waarden en normen internaliseren, maar ook leren omgaan met de 
voor hen nog onbekende uitdrukkingsvormen, opvattingen en voorstellingen.

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. Daarbij 
zal er ook altijd discussie zijn over welke elementen van de dominante cultuur een immigrant 
wel of niet moet overnemen. Moet een immigrant die naar Nederland komt bijvoorbeeld verplicht 
leren fietsen en schaatsen? Uiteindelijk kunnen er door acculturatie subculturen ontstaan die 
elementen van de Nederlandse cultuur en de oorspronkelijke cultuur van de immigrant bevatten. 
Dat is te zien aan allochtone jongerensubculturen. In de hedendaagse jongerensubculturen zijn 
elementen te herkennen uit de Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse talen en culturen. 
Het eerdergenoemde ‘mattie’ is daar een voorbeeld van. 

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.

Een ander voorbeeld van hoe een cultuur kan veranderen 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.

Functies van socialisatie
In dit eerste hoofdstuk heb je veel gelezen over de overdracht van cultuur aan nieuwkomers. Deze 
nieuwkomers kunnen baby’s zijn die opgroeien in de samenleving waarin ze toevallig zijn geboren, 
maar ook migranten die op latere leeftijd hun leven proberen op te bouwen in een nieuw land. De 
socialisatie van nieuwkomers heeft een aantal functies in de samenleving. Dat zijn de volgende vijf 
functies:
• Continuering, oftewel voortzetting, van een (sub)cultuur;
• Verandering van een (sub)cultuur;
• Identificatie van het individu met anderen, met een groep en een (subcultuur), en het besef van 

groepslidmaatschap van het individu;
• Identiteitsontwikkeling van het individu gedurende de gehele levensloop;
• Gedragsregulatie van het individu waardoor het eigen gedrag en dat van anderen beter 

voorspelbaar wordt en het samenleven overzichtelijker.

Als je erover nadenkt zul je deze functies ook op school herkennen. School is een belangrijke 
socialisator in je leven. Elementen van de (Nederlandse) cultuur verwerf je op school en zo wordt 
de cultuur gecontinueerd. Ook bij de verandering van de cultuur, bijvoorbeeld bij de acceptatie van 
homoseksualiteit, speelt school een belangrijke rol. Daarnaast word je op school aangemoedigd 
om te werken aan de ontwikkeling van je identiteit en zorgen de schoolregels voor het reguleren 
van gedrag.

Tot slot
Culturen zijn dynamisch en ze zijn plaats- en tijdgebonden. In landen, streken of steden is er 
sprake van een dominante cultuur, meestal met enkele subculturen. Wanneer een groep mensen 
de dominante cultuur wil veranderen spreken we van een tegencultuur. Culturen worden door 
middel van socialisatie overdragen aan nieuwe leden (kinderen of immigranten). Er zijn bijzondere 
vormen van socialisatie, zoals acculturatie. Bij acculturatie bestuderen we hoe mensen andere 
cultuurelementen dan die van de cultuur waarin ze geboren zijn aanleren en verwerven.

In dit hoofdstuk stond het hoofdconcept Vorming centraal. We hebben het daarbij veel over cultuur 
gehad. Cultuur speelt een belangrijke rol bij het verwerven van een identiteit. Daarnaast zorgt 
een gedeelde cultuur ook voor relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen. In het 
volgende hoofdstuk kijken we daarom naar het hoofdconcept Binding, waarbij groepsvorming, 
sociale cohesie en sociale institutie worden bestudeerd.

Halloween en de Kerstman 
waaien over van de VS naar 
Nederland. Is dat wel of 
geen goed voorbeeld van 
acculturatie?




