Dit is voorbeeld 2 van een opmaak voor het opdrachtenboek
MAW, tweede geheel herziene druk. Graag willen we u als
MAW docent vragen mee te denken. Foto's, grootte van
lettertype en kleurstelling kunnen nog wijzigen.
Het belangrijkste verschil tussen voorbeeld 1 en 2 bij het
opdrachtenboek zijn het aantal kolommen. In deze variant
worden 2 kolommen gehanteerd voor de hoofdtekst.
Wilt u meedenken? Mail dan naar info@senecaburgerschap.nl
uw onderbouwde mening en uw redeneringen.

hoofdstuk 1:
de samenleving
en het individu

Het gaat ons overigens niet om details.

§ 1.1 IDENTITEIT
Tekstverkenners
1)

 oek een afbeelding, online of in een krant of tijdZ
schrift die past bij het kernconcept ‘identiteit’. Vul
vervolgens het onderstaande onderschrift bij jouw
afbeelding op zo’n manier aan dat de link tussen
het kernconcept en de afbeelding duidelijk wordt.
‘Identiteit: ………………………………………………….….”

3) Wat is een referentiekader?
 eef een persoonlijk voorbeeld waaruit blijkt dat
4) G
een referentiekader verschilt per persoon.
5) B
 edenk een situatie waarbij de sociale identiteit
en de collectieve identiteit hetzelfde is, en een situatie waarin deze verschilt.

2) U
 it welke vier ‘beelden’ bestaat de definitie van
identiteit? Leg uit in hoeverre hoe deze ‘beelden’
van toepassing zijn op de door jou gekozen afbeelding.
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Opdracht 1: HEMA gaat genderneutraal

1) Bedenk
	
een reden waarom een werkgever zou kijken naar de naam van een sollicitant.

Jongens- en meisjeskleding? Steeds meer mensen vinden het onnodig hier een onderscheid in te maken. Lees de bron
en beantwoord de vragen.

	
dat jij een nieuwe medewerker zoekt voor je
2) Stel
bedrijf, waar zou jij dan op letten? Kijk je wel of niet
naar de naam van de sollicitant en waarom?

	
aan de hand van de bron uit wat je kleding te
1) Leg
maken heeft met je identiteit. Betrek in je antwoord
een uitleg van het kernconcept identiteit.

3) Rachida
	
en Youssef werden wel uitgenodigd als zij
met een andere foto of naam solliciteerden. Verklaar dit aan de hand van het kernconcept identiteit.

Hema genderneutraal
Hema heeft als eerste Nederlandse winkel een
streep gezet door de termen ‘jongen’ en ‘meisje’
op verpakkingen en kledinglabels. Ook maakt
Hema in veel van de filialen geen onderscheid
meer tussen een jongens- en meisjesafdeling.
Hema wil, door niet langer voor te schrijven of
een kledingstuk voor een jongen of een meisje
is, kinderen voortaan zelf de keuze geven in wie
zij willen zijn en hoe zij er uit willen zien.
Volgens belangenorganisatie COC is dit een
goede zet van Hema. De kledingindustrie maakt
al langer neutrale kleding dus het afschaffen
van geslachtsaanduidingen op kinderlabels is
een kleine stap. Deze kleine stap kan voor de
4 procent van de bevolking die zich niet identificeert met de termen ‘man’ of ‘vrouw’ veel
betekenen. Ook anderen die gelijkheid willen
bevorderen door het onderscheid tussen man
en vrouw niet aan te duiden, zullen de stap van
Hema toejuichen. Belangenorganisatie COC
hoopt dat andere bedrijven Hema zullen volgen.

2) Leg
	
aan de hand van de bron uit dat de HEMA probeert het referentiekader van mensen te veranderen.
3) Stel
	
je voor dat alle winkels het voorbeeld zouden
volgen. Wat kan daarvan een gevolg zijn voor de
collectieve identiteit van jongens en meisjes?
	
jij dat deze actie van de HEMA uiteindelijk zal
4) Denk
leiden tot een verandering van de externe collectieve identiteit van jongens en meisjes? Betrek in je
antwoord een uitleg van het begrip externe collectieve identiteit, toegepast op de tekst in de bron.
	
vind jij van deze stap
5) Wat
van de HEMA en waarom?

Naar: ‘Genderneutrale kinderkleding slim van
HEMA’, Telegraaf, september 2017

Opdracht 2: Solliciteren
Je voornaam blijkt een rol te spelen bij de kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Lees eerst de bron en
geef daarna antwoord op de vragen.

Rachida wél uitgenodigd voor sollicitatie als
‘Chantal de Jong’
Maarten of Arie hebben het nog altijd makkelijker
om een baan te vinden dan Mohammed of Ali. Daarom wordt minister Asscher opgeroepen om meer
te doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Rachida (36) was ook slachtoffer van deze discriminatie. Ze is zelf in Nederland geboren maar heeft
Marokkaanse ouders. Toen zij, in plaats van onder
haar eigen naam, op een vacature solliciteerde als
‘Chantal de Jong’, werd zij wel uitgenodigd voor
een gesprek. En dit terwijl de cv’s die zij opstuurde
exact hetzelfde waren.
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Ook Youssef (29) is naar eigen zeggen gediscrimineerd. Bij zijn eerste sollicitatie, waarbij hij een
pasfoto meestuurde, ‘paste hij niet in het profiel’.
Toen hij bij zijn volgende sollicitatie zijn naam veranderde en een foto van een blonde, Nederlandse
man toevoegde, werd hij wel uitgenodigd. Hij diende daarop een klacht in bij de Stichting Meldpunt
Discriminatie Regio Amsterdam. Zowel Rachida als
Youssef zijn van mening dat ze niet uitgenodigd
zijn vanwege hun Marokkaanse achternaam.
Naar: RTL Nieuws, Rachida wél uitgenodigd voor
sollicitatie als ‘Chantal de Jong’, februari 2016.
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4) Hoe
	
kan het referentiekader van een Nederlandse
werkgever invloed hebben op de discriminatie op
de arbeidsmarkt? Licht je antwoord toe
	
hoe in de bron de verandering van
5) Beargumenteer
identiteit weergeven wordt.
	
een korte email naar de werkgever (degene
6) Schrijf
die Rachida en Youssef niet wilde uitnodigen van
een gesprek) of naar Youssef en Rachida, waarin je
reageert op wat er gebeurd is. Welke tips wil je heb
meegeven?

Opdracht 3: What’s in a name?
Je naam zegt iets over in welke tijd en op welke plaats je bent geboren. Lees de bron en beantwoord de vragen.

What’s in a name? De tijdgeest!
(1) V
 roeger werden kinderen meestal vernoemd
naar hun grootouders. Tegenwoordig wordt
dat vaak helemaal losgelaten: ouders kiezen graag een originele naam voor hun kind.
Globalisering, migratie en de toegang tot
het internet zijn tegenwoordig meer van invloed op de namen die mensen hun kinderen geven dan de namen van voorouders.
De voornamen die kinderen krijgen, zeggen iets
over de samenleving. Alle ouders maken een individuele keuze, maar opgeteld bieden de gekozen voornamen een inkijkje in de tijdgeest.
Honderd jaar geleden kreeg een half procent
van de kinderen een naam die nog niet eerder
bekend was. Inmiddels krijgt jaarlijks zo’n drie
procent van de kinderen een unieke naam, maar
het overgrote deel van de Nederlandse kinderen
krijgt nog altijd een naam die in de top-1000 zit.

	
wat ‘voornamen’ en ‘identiteit’ met elkaar
1) Beschrijf
te maken hebben. Verwerk in je antwoord een element uit het kernconcept identiteit.
2) 	In de tekst is te lezen dat globalisering, migratie
en toegang tot internet hebben geleid tot veranderingen in gegeven namen. Leg aan de hand van
een zelfgekozen voorbeeld uit, hoe deze invloeden
zichtbaar zijn in de samenleving van vandaag.
3) 	Schrijf 10 namen van klasgenoten op. Bekijk de namen. Beschrijf wat er aan de namen valt af te lezen
over jullie school (christelijk of openbaar, klein of
groot, welke stad, welke provincie).
4) 	Uit het onderzoek van Bloothooft blijkt dat er een
verband is tussen naamgroepen en sociale identiteit. Leg dit uit aan de hand van de definitie van
sociale identiteit en een citaat uit de tekst.
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(2) O
 nderzoeker Bloothooft heeft geprobeerd namen in groepen te onderzoeken. Zo onderzocht
hij welke namen broertjes en zusjes hebben.
Door die verbanden in kaart te brengen vormde hij zo’n veertien naamgroepen, zoals een
traditionele naamgroep (met namen als Franciscus, Johannes en Petronella), een moderne
naamgroep (met bijvoorbeeld Tim, Bart, Daan,
Koen) en een Engelse naamgroep (met onder
meer Mike, Nick, Roy en Kimberley). “Die naamgroepen hebben aantoonbaar een relatie met
de sociale achtergrond van de ouders”, legt hij
uit. Aan de hand van een naam kun je dus een
uitspraak doen over wat voor omgeving iemand
waarschijnlijk komt.
Naar: Elleke Bal, ‘What’s in a name? De tijdsgeest!’,
Trouw, december 2018

Ga naar de site van het Meertens Instituut:
http://www.meertens.knaw.nl/nvb/topnamen.
Vergelijk de topnamen van heel Nederland uit
5) 	
1880 met de topnamen uit 1950. Wat valt je op aan
de veranderingen in de topnamen in deze periode?
Geef hier een verklaring voor.
6) 	Vergelijk in de gemeente Rotterdam de topnamen
uit 1975 en 2014. Beschrijf het verschil en bedenk
daarbij twee verklaringen voor de veranderingen
die je in de lijst ziet.
7) 	
Vergelijk de topnamen in jouw gemeente uit
het laatst bekende jaartal en twintig jaar daarvoor. Welke verschillen zijn er? Geef een mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen.
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Opdracht 4: Surfen in een hijab
Bij surfers denk je al snel aan stoere jongens en meiden in zwembroek of bikini. Dat je ook prima kan surfen met een
hoofddoek op bewijzen vrouwen in Iran. Lees de bron en beantwoord vervolgens de vragen.

Hier leren Iraanse vrouwen surfen - in een hijab
In Iran worden cursussen gegeven om vrouwen te leren surfen in een hijab. (Een hoofddoek waarbij het gezicht vrij is, maar het haar
en de hals van de vrouw geheel bedekt worden)
De cursussen zijn onderdeel van het project ‘Waves of Freedom’. Kwetsbare vrouwen en meisjes
krijgen via de sport een sterkere positie. Surfen
past echter niet bij het land, dat nooit een surfcultuur kende. Ook al heeft het land een kustlijn
van 2.400 kilometer, mensen denken bij Iran toch
eerder aan bergen en woestijnen dan aan zee.
Fotografe Guilia Frigieri legt de Iraanse surfsters
vast. Ze wil een portret maken van een jonge generatie die met een open geest in de wereld staat.
Deze generatie wil reizen, lol maken én Iran positief veranderen.

1) In
	 de bovenstaande bron zijn twee aspecten van
het kernconcept identiteit te herkennen. Geef aan
welke twee aspecten dit zijn en licht je antwoord
toe met informatie en/of een citaat uit de bron.
2) 	De bron beschrijft dat kwetsbare vrouwen en meisjes door de surfsport een sterkere positie krijgen.
Leg uit waarom dit kan zorgen voor een botsing
tussen hun persoonlijke identiteit aan de ene kant
en hun sociale en collectieve identiteit aan de andere kant.
3) 	Geef een citaat waaruit blijkt dat het referentiekader van de huidige generatie Iraniërs anders is dan
dat van hun ouders en grootouders.
4) 	Bedenk een mogelijke verklaring voor dit veranderde referentiekader

Naar: Myrel Morskate, ‘Hier leren Iraanse vrouwen
surfen - in een hijab’, De Volkskrant, juli 2018.

Opdracht 5: Stereotype reclames
Reclames roepen soms veel boze reacties op. Onderstaande bron gaat over een reclame voor een ‘strandlichaam’ voor
vrouwen. Lees de tekst en beantwoord de vragen.
	
is een genderstereotype? Leidt je antwoord af
1) Wat
uit de informatie uit de bron.
2) 	Wat heeft een stereotype te maken met je referentiekader?
3) 	Socialisatie bestaat uit twee delen. Benoem beide
onderdelen en beargumenteer hoe zij van toepassing zijn op reclames.
4) 	
Er zijn drie vormen van socialisatie. Benoem de
vorm die het beste naar voren komt in deze bron
en licht je keuze toe.
5) 	Beschrijf de effecten van genderstereotypes op de
identiteit van mensen. Gebruik in je antwoord (een
deel van) de definitie van identiteit.
6) 	Reageer op de stelling: ‘Ook in Nederland moet
het verboden worden om genderstereotypes te
gebruiken in reclames’. Geef ten minste twee argumenten.

Britse reclamewaakhond verbiedt stereotypering in tv-reclames
In Engeland geldt vanaf juni 2019 een speciaal
tv-verbod op genderstereotypes. Dit gaat om
stereotypen die specifiek verbonden zijn aan
geslacht. Zo mag er geen reclame zijn waarin een familie rommel maakt en de vrouw als
enige de rommel opruimt. Daarnaast mag een
man ook niet afgeschilderd worden als iemand
die geen makkelijke huishoudtaken kan uitvoeren. Stereotypische beelden waarin een vrouw
schoonmaakt of een man klust, zijn wel toegestaan.
De reden van dit verbod op genderstereotypes
is dat de Britse reclamewaakhond Advertising
Standards Authority (ASA) denkt dat genderstereotypes problematisch zijn voor kijkers. Deze
genderstereotypes kunnen namelijk leiden tot
sociale en economische ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen. De aanzet van het verbod
was een reclameposter met een vrouw in bikini.
Deze poster stimuleert mensen om een ‘strandlichaam’ te ontwikkelen door gebruik te maken
van afslankproducten. Een petitie om deze poster te verwijderen werd door 70.000 Britten ondertekend.
Door: NOS.nl, ‘Britse reclamewaakhond verbiedt
stereotypering in tv-reclames’, december 2018.

Opdracht 6: socialisatie van nul tot nu
In deze opdracht ga je kijken welke socialisatoren er een rol spelen in jouw leven.
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16 jaar

14 jaar

8 jaar

12 jaar

2) Beschrijf
	
uit welke twee delen socialisatie bestaat
en geef voor beide delen een voorbeeld
3) 	
Noem drie voorbeelden van socialisatoren op
school
4) 	Leg uit wat identiteit (paragraaf 1.1) met socialisatie
te maken heeft.

10 jaar

1) Maak een 3-2-1;
	3 Beschrijf drie dingen die je over socialisatie hebt
geleerd bij het lezen van de paragraaf.
	2 Beschrijf twee dingen over socialisatie die je interessant of opmerkelijk vond
1 B edenk een vraag over socialisatie die je aan een
expert zou willen stellen

2 jaar

Tekstverkenners

6 jaar

§ 1.2 Socialisatie

4 jaar

1) Maak
	
een tijdlijn van je leven tot nu toe. Maak daarbij steeds ‘blokjes’ van twee jaar. (zie afbeelding
voor een voorbeeld). Beschrijf bij ieder blokje minstens 2 belangrijke socialisatoren op dat moment
van je leven.

2) Geef
	
bij de socialisatoren op je tijdlijn steeds aan
wat om voor type socialisatie het hier gaat.
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3) Geef
	
bij drie door jou opgeschreven socialisatoren
een concreet voorbeeld van een socialisatieproces: wat leerde je en hoe leerde je dat?
4) 	Op welke momenten in je leven kwam er een verandering in de belangrijkste socialisatoren? Geef
deze momenten op je tijdlijn aan met een sterretje.
5) 	Geef een verklaring voor de sterretjes op je tijdlijn:
waarom veranderde er juist in die periode veel?
6) 	Schets met een klasgenoot de tijdlijn van de eerste
zestien levensjaren een van jullie opa’s of oma’s.
Bedenk samen zoveel mogelijk socialisatoren en
vul ze in. Welke overeenkomsten en welke verschillen vallen op?
7) 	Bedenk samen een logische verklaring voor de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.

Seneca • 13

